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Tumska pierwsza
Ulica Tumska wygrała konkurs na
„Modernizację Roku 2007”. Płocki
„salon miasta” zdobył najwyższe trofeum w kategorii
DROGI I OBIEKTY
MOSTOWE,
za
przebudowę i modernizację
ulicy
Tumskiej wraz z infrastrukturą. Do kapituły konkursu, którego współorganizatorem jest Stowarzyszenie Ochrony
Narodowego Dziedzictwa Materialnego, zgłoszono 621 obiektów z całej Polski, zmodernizowanych w ubiegłym roku. Do finału zakwalifikowano 115
obiektów w różnych kategoriach.

W uzasadnieniu decyzji kapituła
konkursu napisała, że inwestycję tę nagrodzono „za podkreślenie ważnej dla
miasta przestrzeni publicznej, o estetyce podkreślającej wartości historyczne
i jednocześnie spełniającej współczesne potrzeby człowieka”. Wyróżnienie
w XII edycji tego konkursu otrzymał
również przebudowany gmach płockiego teatru. Uroczystość wręczenia nagród
i wyróżnień miała miejsce 28 sierpnia na
Zamku Królewskim w Warszawie.
Patronat nad konkursem sprawowali:
Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo
Sportu i Turystyki, Ministerstwo Zdrowia,
Generalny Konserwator Zabytków,
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, GDDiA, Instytut Badawczy Dróg
(j)
i Mostów.

W naszym mieście rozgrywać się będą najważniejsze sceny komedii romantycznej pt. ,,Fenomen”. O filmie piszemy na str. 15, a rozmowa z jednym
z wykonawców ról epizodycznych – Romualdem Kłosem na str. 9. Na zdjęciu statek zbudowany w płockiej stoczni specjalnie na potrzeby filmu.

Ma mieć około 1200 kilometrów długości i przebiegać przez osiem województw. Mowa o Wiślanej
Trasie Rowerowej (WTR). Pomysł wybudowania ścieżki wzdłuż Wisły zaprezentowano w naszym
mieście 28 sierpnia.

Od Beskidów po Bałtyk
Do płockiej auli przyjechali: Grażyna Staniszewska – poseł do Parlamentu Europejskiego, pomysłodawczyni WTR, prof. Maciej Nowicki –
minister ochrony środowiska, Kamil
Wyszkowski – przedstawiciel Programu Narodów Zjednoczonych ds.
Rozwoju (UNDP) oraz samorządowcy z wo je wódz twa, oko licz nych
miast i gmin, które są zainteresowane
powstaniem na ich terenie rowerowej
trasy.
– Powstanie Wiślanej Trasy Rowerowej bardzo nam się podoba – mówił prezydent Płocka Mirosław Milewski. – Na pewno nasze miasto zaangażuje się w projekt. Chcemy skoordynować pracę wszystkich gmin na
odcinku od granic województwa kujawsko-pomorskiego do granic naszego powiatu, a być może nawet dalej.
Skontaktujemy się także z gminami,
leżącymi na trasie z Płocka do Warszawy. Powstanie WTR leży w naszym
interesie i dlatego chcemy się zaangażować również finansowo. Chcemy
pokazywać bogatą florę i faunę naszego regionu i zaprezentować piękne
zabytki.

Pomysł stworzenia Wiślanej Trasy
Rowerowej popiera również minister
Maciej Nowicki.
– Dziś o rzece mówimy często jako
o przeszkodzie – mówił. – Tylko przyrodnicy się cieszą, bo Wisła, jako jedna z nielicznych rzek, pozostała nieuregulowana. Dzięki temu na piaszczystych wyspach rzeki i okalających ją

lasach łęgowych gniazduje około 70
procent występujących w Europie gatunków lęgowych ptaków. Rzeka jest
jednym ze skarbów przyrody, którym
powinniśmy się chwalić. Przez wieki
człowiek coraz bardziej odwracał się
od Wisły, ale teraz możemy przywrócić ją nie tylko Polakom, ale także Europejczykom.

Według Nowickiego WTR będzie
produktem turystycznym, który doskonale się sprzeda. Minister Środowiska zwrócił uwagę, że oprócz ścieżki rowerowej musi również powstać
infrastruktura dla tych, którzy będą na
dwóch kołach przemierzać Polskę.
Od gór po morze

Pomysł powstania Wiślanej Trasy
Rowerowej zrodził się w 2000 roku.
Jako pierwsze zaangażowało się województwo śląskie, które m.in. wymyśliło logo projektu, tam powstała już
ścieżka oraz jej oznakowanie. Teraz
co chwila przyłączają się inne miasta
z całej Polski. Docelowo trasa będzie
mieć około 1200 kilometrów długości
i przebiegać przez osiem województw.
– Ma być to nie tylko jedna ścieżka,
ale kompleks usług turystycznych. Rowerzyści będą mieli podane informacje, gdzie mogą tanio przenocować,
gdzie zjeść i co warto zobaczyć – tłuma czy ła Gra ży na Sta ni szew ska. –
Schemat przebiegu WTR odpowiada
zasadzie „filozofii rybiego kręgosłupa
i ości”.
dokończenie na str. 5

Me men to
Tegoroczne obchody 69. rocznicy wybuchu II wojny
światowej w naszym mieście składały się z dwóch części.
1 września o godz. 12, po hymnie odegranym na trąbce
przez ratuszowego hejnalistę, przedstawiciele kombatantów, władz miasta i młodzieży złożyli kwiaty na płycie
Grobu Nieznanego Żołnierza na Placu Narutowicza. Harcerze zaciągęli wartę honorową, zapalili znicze. Hołd bohaterom oddał też poczet sztandarowy z Jagiellonki.
Natomiast apel poległych z udziałem żołnierzy 2. Mazowieckiej Brygady Saperów z Kazunia miał miejsce 11
września. Po salwie honorowej i złożeniu kwiatów żołnierze przeniesli się na Stary Rynek, gdzie zaprezentowali
płocczanom saperski sprzęt wojskowy m.in. pojazd bezzałogowy, uniwersalną maszynę inżynieryjną, kombinezon
przeciwodłamkowy oraz umiejętności psów w wyszukiwa-

EWA JASIŃSKA

Minął miesiąc

1 września wiązankę kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza składa Tomasz Kolczyński – zastępca prezydenta miasta

niu ładunków wybuchowych. Widzowie mogli także spróbować wojskowej grochówki.
(j)

KOMUNIKAT
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PŁOCKU
POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD MIESZKAŃCÓW OSIEDLI
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA informuje, iż
w związku z zarządzonymi na dzień 26 października
2008 r. wyborami do jednostek pomocniczych – Rad
Mieszkańców Osiedli:
od dnia 15 września do dnia 3 października 2008
roku w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek w
godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka przyjmowane
będą zgłoszenia mieszkańców miasta Płocka na kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
Druk zgłoszenia dostępny jest w Biurze Obsługi Rady Miasta – II piętro – pok. Nr 208 i na stronie internetowej www.plock.eu – zakładka Wybory do Rad Mieszkańców Osiedli

Zgodnie z § 15 uchwały Nr 334/XXIII/08 Rady Miasta
Płocka z dnia 29.04.2008 r. w sprawie uchwalenia Ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczych miasta
Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli – w skład Obwodowych Komisji Wyborczych wchodzą 4 osoby, w tym
z urzędu, jako członek osoba wskazana przez Prezydenta Miasta Płocka spośród pracowników samorządowych gminy lub osoba wskazana przez gospodarza
obiektu, w którym będzie siedziba OKW. Jeżeli liczba
prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu komisji wyborczej przekracza dopuszczalny skład komisji,
wówczas skład OKW ustalany jest w drodze publicznego losowania.
Miejska Komisja Wyborcza

KOMUNIKAT
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PŁOCKU
POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD MIESZKAŃCÓW OSIEDLI
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 26 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU
Dot. ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD MIESZKAŃCÓW OSIEDLI
1. Kandydatów na członków rad osiedli, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego zgłasza się w dniach: od dnia 15
września do dnia 26 września 2008 roku w poniedziałek,
wtorek, środę, czwartek, piątek w godz. od 14.00 do 17.00
do Miejskiej Komisji Wyborczej z siedzibą w Urzędzie
Miasta Płocka – Stary Rynek 1, pok. Nr 207 – II piętro
2. Zgłaszając kandydata należy podać jego nazwisko,
imię (imiona), datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz numer PESEL, wskazując jednocześnie okręg wyborczy, do którego następuje zgłoszenie kandydata – druk
zgłoszenia dostępny jest w Biurze Obsługi Rady Miasta – II
piętro – pok. Nr 208 i na stronie internetowej www.plock.eu
– zakładka Wybory do Rad Mieszkańców Osiedli.
3. Do każdego zgłoszenia kandydata należy dołączyć
pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na
kandydowanie i na przetwarzanie danych osobowych.

4. Kandydować można tylko w okręgu, w którym
kandydat zamieszkuje.
5. Zgłoszenie kandydata winno być podpisane
przez co najmniej 15 wyborców zamieszkałych w danym okręgu.
6. Wyborca podpisujący zgłoszenie kandydata podaje czytelnie swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL oraz składa podpis.
7. Uprawnionymi do składania zgłoszenia kandydata są pierwsi trzej wyborcy, którzy podpisali zgłoszenie
kandydata na członka rady osiedla.
Bliższych informacji dot. zgłoszeń kandydatów
udziela Miejska Komisja Wyborcza pod nr tel. 024367-15-63, 367-15-64.
Miejska Komisja Wyborcza

Zostań piłkarzem Wisły
Wisła Płock rozpoczyna nabór do sekcji piłki
nożnej chłopców i dziewcząt urodzonych w 1999
roku. Wszystkich chętnych zapraszamy na stadion
im. Kazimierza Górskiego w dniach: 15 września
i 22 września o godz. 15.30. Zajęcia z grupą przy-

szłych piłkarzy będzie prowadził trener Artur Serocki.
Więcej informacji uzyskać można u koordynatora ds. szkolenia młodzieży Grzegorza Wenerskiego
tel. 0601868784.
K.K.

* Od 22 do 24 sierpnia w Łącku trwały Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Skokach przez
Przeszkody. W widowiskowej imprezie startowało 200 koni i 104 zawodników z 83 klubów. Był też pokaz woltyżerki i zaprzęgów.
* 27 sierpnia Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski zorganizowały wspólną akcję
zbierania darów dla Gruzji. Dary zbiera również PCK.
* Łódzkie kino Charlie nie wróci do Płocka. Nowe Przedwiośnie ma otworzyć swe podwoje
w październiku.
* 20 września w teatrze odbędzie się I Zlot Bliźniaków, połączony z konferencją na temat
ciąż bliźniaczych.
* Płockiej lekarce weterynarii prokuratura postawiła zarzut poświadczenia nieprawdy (w
grudniu ubr.) w świadectwie zdrowia 4 tys. indyków, które najprawdopodobniej były już
zarażone wirusem ptasiej grypy.
* Od września wszystkie autobusy linii nr 30 kursują do Słupna.
* Trwa szacowanie majątku upadłych Zakładów
Mięsnych; 400 pracowników czeka na wypłatę zaległych świadczeń.
* Katarzyna Góralska, dotychczasowy dyrektor
III LO, została powołana na stanowisko mazowieckiego wicekuratora oświaty. Do czasu
rozstrzygnięa konkursu jej obowiazki przejął
zastępca Krzysztof Wiśniewski.
* Związki małżeńskie zawiera demograficzny
wyż; do końca sierpnia odbyło się w Płocku
około 900 ślubów, tyle co w całym ubiegłym
roku.
* Są wolne miejsca na kilku kierunkach w płockich uczelniach. Niezdecydowani mają jeszcze czas do 26 września w PWSZ, do 20
września w SW im. P. Włodkowica.
* 6 września z płockiej Fary wyruszyła 157. pielgrzymka do Skępego.
* Prawie 5,5 tys. płocczan zalega ze spłatami
wierzytelności, wynika z raportu InfoMonitora. Na Mazowszu zajmujemy w tej niechlubnej statystyce 2. miejsce, po Radomiu. Najbardziej zadłużonym miastem w Polsce są
Katowice.
* Tomasz Grzela zrezygnowal z prezesowania
spółce Orlen Transport S.A. (jest dyrektorem
ds. logistyki w Orlenie). Na jego miejsce rada
nadzorcza powołała dotychczasowego dyrektora ds. operacyjnych Mirosława Zubka.
* W ciągu 4 miesięcy wszystkie autobusy mają
mieć jednakową kolorystykę – w barwach
miasta, czyli będą żółto-czerwono-niebieskie.
* 120 nauczycieli z placówek na terenie działania
płockiej delegatury Kuratorium Oświaty odebrało akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
* Pogotowie ratunkowe przy ul. Strzeleckiej
przygotowuje się do rozbudowy; nowy budynek połączony będzie ze starym łącznikiem.
Prace mają rozpocząć się pod koniec roku.
* Ekipa z Zakładu Karnego strzela najcelniej
– taki był finał otwartych zawodów strzeleckich. Na drugim miejscu uplasowała się Straż
Miejska.
* W SW im. Pawła Włodkowica od 9 do 14 września trwała międzynarodowa konferencja naukowa nt. edukacji i ekonomii w uniwersytetach.
* Fiaskiem zakończył się drugi przetarg na remont Podolanki. Trzeba liczyć się z tym, że
basen będzie nieczynny jeszcze przez rok. (j)

„Sygnały Płockie” − Pismo Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09−400 Płock, tel. (024) 367 15 78, fax. 367 15 79. Redaktor naczelny − Ewa Jasińska. Redaguje zespół.
Skład komputerowy: Urząd Miasta Płocka. Druk: Studio Jeden, 09−400 Płock, ul. Bielska 61/1, tel./fax (024) 268 24 41. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych
oraz zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmian tytułów. Nakład 10 600 egz.
e−mail: sygnaly@plock.eu
www.ump.pl

2

Sygnały Płockie

Na sierpniowej sesji radni zapoznali się z materiałem dotyczącym polityki rewitalizacji Płocka
w latach 2006-2007

Nie tylko stare kamienice
Mieszkaniowa, w której zasobach znajdu ją się 202 bu dyn ki miesz kal ne
w 2007 r. wykonała roboty termomoder ni za cyj ne na 16 bu dyn kach za
kwotę ok. 5,57 mln zł. Mazowiecka
Spółdzielnia Mieszkaniowa, w której
zasobach na obszarze rewitalizowanego osiedla Międzytorze zlokalizowanych jest 57 budynków wielorodzinnych, przeprowadziła termomodernizację 5 budynków za kwotę ok. 2,18
mln zł.
W 2008 roku w budżecie miasta zaplanowano 62 zadania rewitalizacyjne, za których realizację odpowiadają:
Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Gos po dar ki Miesz ka nio wej
i Wydział Gospodarki Komunalnej.
Agencja Rewitalizacji Starówki planuje w tym roku realizację 16 zadań,
na które chce wydać ponad 5 mln zł.
Realizacja dwóch zadań zostanie dofinansowana z budżetu miasta w ramach

MTBS szuka wykonawcy, który wybuduje nowy Złoty Róg, czyli zajmie się zagospodarowaniem terenu u zbiegu ul. Bielskiej i Kwiatka

Z budżetu miasta w 2006 roku realizowane były 73 zadania, na które
przeznaczono prawie 65 mln zł, co
stanowi 10,7 proc. wszystkich wydatków. ARS prowadził 12 zadań, w tym
sześć współfinansowanych było z budże tu, na to miast MTBS pod jął się
dwóch zadań rewitalizacyjnych.
W 2007 roku powstał Zespół Rewitalizacji Miasta, do którego zadań należy m.in.: opracowywanie polityki
rewitalizacji, wyznaczanie potencjalnych obszarów rewitalizacji oraz sporządzanie LPR i jego aktualizacja.
Rok temu z budżetu miasta realizowanych było 90 zadań rewitalizacyjnych.
13 zadań zrealizowali inwestorzy prywatni, którzy otrzymali dotacje na
prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych.
W 2007 roku na rewitalizację z budżetu miasta przeznaczono prawie 50
mln zł.
Działania rewitalizacyjne na obszarach kryzysowych prowadzone były
także przez inne podmioty. Spółdzielnie mieszkaniowe priorytetowo traktu ją ter mo mo der ni za cje bu dyn ków
miesz kal nych. Płoc ka Spół dziel nia
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przyznanych dotacji na prace konserwa tor skie przy obiek tach za byt ko wych. Wartość przyznanych dotacji
wynosi 68,5 tys. zł.
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w 2008 roku planuje
kontynuację realizacji zadania pn. Budowa budynków mieszkalno-usługowych „Złoty Róg”, którego łączny
koszt szacuje się na 24 mln zł.
– Zakończono prace projektowe –
mówił Dariusz Zawidzki. – Obecnie
MTBS przygotowuje przetarg. W nowym Złotym Rogu będzie 60 mieszkań
o łącznej powierzchni trzech tysięcy
metrów kwadratowych oraz 10 lokali
użytkowych. Samochody będą parkować pod ziemią. Zakończenie budowy
planowane jest na 2010 rok.
Jeszcze w tym roku MTBS chce
przystąpić do realizacji zadania pn.
Remont kapitalny budynku przy ul.
Kwiatka 3. Na realizację tego zadania
MTBS zamierza aplikować po środki
z funduszy strukturalnych UE.
Remonty części wspólnych budynków mieszkalnych kontynuują także
spół dziel nie miesz ka nio we. Płoc ka
Spółdzielnia Mieszkaniowa chce wyko nać pra ce ter mo mo der ni za cyj ne

w 19 budynkach mieszkalnych, a Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w 3 blokach.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Lo kal ny Pro gram Re wi ta li za cji
(LPR) został przyjęty przez Radę Miasta w czerwcu 2005 roku. Od tego czasu był czte ro krot nie uak tu al nia ny:
w 2006, 2007 i dwukrotnie w 2008 roku. Polityka rewitalizacji jest realizowana przez miejskie spółki: Miejskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Agencję Rewitalizacji Starówki
oraz z budżetu miasta. – Proces rewitalizacji opiera się na działaniach: infra struk tu ral nych,
gos po dar czych
i społecznych – mówił zastępca prezydenta Dariusz Zawidzki. – Na terenie
miasta wyodrębniono cztery obszary
rewitalizacyjne: A – największy, który
obejmuje Śródmieście, Trzepowo i Radziwie, B, do którego należą tereny
sportowo-rekreacyjne, m.in. Sobótka,
C – do którego zaliczamy tereny poprzemysłowe i D – tereny powojskowe.
W sumie rewitalizacją objętych jest
1 544,61 ha miasta.

Jak to widzą inni

Rad ni by li zgod ni, że wie le się
zmienia, jeśli chodzi o rewitalizację
starych budynków, ale według niektórych działania te nie są wystarczające.
– Chciał bym wie dzieć, czy Bra ma
Bielska doczeka się realizacji – dopytywał Piotr Nowicki.
Zastępca Prezydenta wyjaśniał, że
w tym przypadku chodzi o finansowanie. – Przedsięwzięcie kosztować będzie ponad 20 milionów – mówił Zawidzki. – Chcielibyśmy pozyskać inne
źródła niż tylko budżet miasta. Szukamy partnerów, którzy chcieliby się zaangażować w ten projekt.
Według Artura Jaroszewskiego do
„wor ka re wi ta li zacyj ne go” wła dze
Płocka wrzuciły zbyt wiele różnorodnych zadań, takich jak np. budowa 14
pawilonów handlowych na targowisku miejskim, powstanie stoku narciarskiego czy hali widowiskowosportowej. – Rewitalizację powinno
się zacząć od Starego Miasta i dopiero po zakończeniu tego etapu, poszerzać ją o kolejne kwartały miasta
– mówił.
We dług Ja ro szew skie go, Agen cja
Rewitalizacji Starówki nie wykorzystuje swoich możliwości. – To ona powinna być siłą pociągową całego procesu rewitalizacji – mówił na sesji Rady Mia sta. – Spół ka źle za rzą dza
atrakcyjnymi nieruchomościami i terenami. Chodzi tu np. o teren przy ul.
Piekarskiej, który ARS sprzedał pochopnie, mimo że nie ma tam miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zastępca Prezydenta wyjaśniał, że
rewitalizacja nie oznacza modernizacji czy remontu tylko starych budynków. – Są to wszystkie działania na terenie, który jest objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji – mówił Zawidzki. – A jeśli chodzi o ARS, to nie może on być inicjatorem wszelkich zadań, bo ma wyznaczone granice swoich działań. Dzięki sprzedaży niektórych terenów czy nieruchomości, pozyskał duże pieniądze. Sprawiło to, że
nie czekał na dofinansowanie z budżetu miasta.
Na zarzuty Jaroszewskiego, że wiele kamienic na Starym Rynku nadal
straszy swoim wyglądem, Zastępca
Prezydenta wyjaśniał, że nie są one
własnością gminy. – Te, których jesteśmy właścicielem, staraliśmy się
wyremontować – mówił Dariusz Zawidzki. – Prowadzimy także rozmowy
z innymi właścicielami, aby zajęli się
rewitalizacją swoich budynków.
Po dyskusji 15 radnych było za
przyjęciem materiału dotyczącego polityki rewitalizacyjnej miasta, a siedmiu wstrzymało się od głosu.
Małgorzata Danieluk

Most
w kolorach
Trwają prace przy iluminacji starego mo stu. Wy ko naw ca za czął od
mon ta żu sprzę tu oświet le nio we go
pod przeprawą.
Płocki most im. Legionów Marszał ka Jó ze fa Pił sud skie go bę dzie
najdłuższym w Europie obiektem tego rodzaju z podświetleniem iluminacyjnym. Filary konstrukcji rozjaśni światło o niebieskiej barwie. Kratownice z kilku stron podświetlą projektory rzucające światło białe, burszty no we i czer wo ne. In we sty cja
obejmie również wymianę oświetlenia drogowego na moście (20 słupów
wraz z oprawami oświetleniowymi).
Projekt latarni nawiązuje do historycznego stylu. Kształtem będą one
przypominać literę P. W związku
z tym na moście wprowadzono nową
organizację ruchu drogowego; prace
trwają od godz. 21 do 5 rano.
Wła ści wa wy mia na la tar ni, po przedzona pracami przygotowawczymi i kontrolą stanu technicznego, zaplanowana jest na wieczór 23 września. Aby wymienić jedną latarnię,
trzeba zająć 15-metrowy odcinek pasa drogowego na około 4 godziny.
Podczas prac ruchem ulicznym będzie kierować dwóch uprawnionych
pra cow ni ków. Pra ce po trwa ją do
końca października. Ich wykonawcą
jest Przedsiębiorstwo InstalacyjnoUsługowe Wereszczyński. Koszt inwestycji to około 3 mln 392 tys. złotych.
ag

Chopina
z Północną
Ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę łącznika ul. Chopina
z Północną. Obecną drogę gruntową
o długości 118 m zastąpi 5 – 6 metrowy
ciąg pieszo-jezdny, ułożony z kostki betonowej. Przed ułożeniem nawierzchni
wybrany wykonawca będzie musiał
przebudować istniejącą na tym odcinku
sieć wodociągową i cieplną. Potem rozbuduje oświetlenie uliczne. Na wykonanie tych prac będzie miał 5 miesięcy od
podpisania umowy. Termin składania
ofert na realizację tego zadania upływa
10 października.
(j)
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Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone
podczas XXVI sesji Rady Miasta Płocka
w dniu 26 sierpnia 2008 roku:
Piotr Szpakowicz

Przed miot, te mat in ter pe la cji:
1/ Wnoszę po raz kolejny o uzupełnienie nawierzchni chodników wzdłuż
ulic: Batalionu Zośka i Batalionu Parasol. 2/ Wnoszę o zmobilizowanie służb
miejskich do utrzymania porządku na
ul. Targowej i Bielskiej w niedziele,
podczas trwania giełdy samochodowotowarowej.
Tomasz Maliszewski

Przed miot, te mat in ter pe la cji:
1/ Proszę o udzielenie informacji na temat możliwości dofinansowania transportu chorych, dojeżdżających do Centrum Onkologii w Warszawie przez
MOPS. 2/ Na jakim etapie znajduje się
przystosowanie autobusu Komunikacji
Miejskiej na krwiobus? 3/ Dotyczy konieczności zwiększenia patroli Straży
Miejskiej, bądź instalacji monitoringu
w okolicy ul. Kochanowskiego i Traugutta. 4/ Dotyczy poprawy bezpieczeństwa i ochrony mienia płockich działkowców. 5/ Gdzie obecnie osoby chore
mogą korzystać z pływalni, w ramach
rekonwalescencji? 6/ Która z firm odpowiedzialna jest za zagospodarowanie terenów zielonych wokół amfiteatru? 7/
Proszę o rozważenie możliwości poprawy wizerunku miasta przez wybudowanie jednolitych punktów handlowych
przed cmentarzem komunalnym i zabyt-

kowym. 8/ Zwracam się z prośbą
o szklaną zabudowę przystanku autobusowego przy cmentarzu komunalnym.
9/ Na prośbę pracowników PKN Orlen
proszę o udzielenie informacji, co było
powodem zmiany rozkładu jazdy autobusów nr 35. 10/ Ilu turystów odwiedziło nasze miasto między czerwcem
a sierpniem 2008 i jakie działania marketingowe miasto przeprowadziło celem
promocji.
Wiesław Kossakowski

Przed miot, te mat in ter pe la cji:
1/ Gdzie zostało ”zgubionych” około
400 – 600 mkw. kostki brukowej z ul.
Tumskiej? 2/ W związku z mizernymi
efektami ucywilizowania handlu samochodami na ul. Targowej proponuję
wprowadzić tam w niedziele znaki ”zakazu zatrzymywania się i postoju”.
Piotr Nowicki

Przed miot, te mat in ter pe la cji:
1/ W jaki sposób zostały podzielone
środki na wspieranie szkolnictwa wyższego, które w wysokości 1 mln zł zostały zapewnione na ten cel w tegorocznym budżecie miasta.
Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Ponownie proszę o udrożnienie rowu
w ul. Ciechomickiej i naprawę przepustu
przy posesji nr 130. 2/ Proszę o podniesienie kostki brukowej w zatoczce autobusowej naprzeciw zakładu ”Oetker”
i zamontowanie 3 progów zwalniajacych
w ul. Krakówka. 3/ Ponownie proszę
o wyrównanie asfaltem zadoleń na ul.
Góry oraz wycięcie dwóch drzew: przy
ul. Góry i na łuku ul. Jeziornej.
(j)

Kartka z kalendarza

Na sierpniowej sesji Rady Miasta radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2007 rok

To się już nie powtórzy
1 stycznia 2007 roku saldo kapitału
zakładowego wynosiło 9 mln 634 tys.
zł. Przez 12 miesięcy kapitał został
zwiększony o 26 mln 427 tys. zł. Ponad 4,6 mln zł zostało przekazane
spółce w formie pieniężnej z budżetu
miasta, a reszta w formie rzeczowej.
Na koniec grudnia saldo końcowe wyniosło więc 36 mln 61 tys. zł. – Mimo
tego, straty spółki oszacowano na 9
milionów 635 tysięcy złotych – denerwowała się Elżbieta Gapińska. – Koszty wyniosły 44 miliony 441 tysięcy złotych, a przychody jedynie 34 miliony
806 tysięcy złotych. Zarząd spółki zaproponował, aby w celu pokrycia straty obniżyć kapitał zakładowy poprzez
umorzenie części udziałów, a dokładnie 19 tys. 270 udziałów po 500 złotych każdy. Nie podoba nam się takie
za rzą dza nie PZOZ i dla te go rad ni
Platformy Obywatelskiej będą głosować przeciw przyjęciu sprawozdania.
Wiele zastrzeżeń do działalności spółki miał również radny Piotr Nowicki. –
Spółka miała zarabiać na usługach komercyjnych, między innymi na operacjach ortopedycznych – mówił. Dochody z tej części usług miały wynosić około 10-15 procent. Tymczasem w 2007
roku udało się uzyskać jedynie około
350 tysięcy złotych, co stanowi 1-2 procent. Teraz PZOZ funkcjonuje głównie
dzięki dotacjom z budżetu miasta.
SLD niepokoi też sposób zarządzania spółką, m.in. sprzedaż sprzętów czy
likwidacja przychodni. – Nie powinna
ona wyprzedawać bazy, ale w nią inwestować – mówił Nowicki. – Sprzedaż
budynku przy ul. Kolegialnej oraz zlikwidowanie przychodni przy ulicy Wolskiego i przeniesienie pacjentów na ulicę Miodową będzie wielkim błędem.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Interpelacje

Radny krytykował też stan przychodni na ul. Reja. – Obawiam się, że
straty poniesione przez PZOZ będą
jeszcze większe, ponieważ koszty zatrudnienia lekarzy i białego personelu
są coraz wyższe – mówił. – Trzeba się
zastanowić nad korektą działań spółki.
Na zarzuty radnych odpowiadał zastępca prezydenta Dariusz Zawidzki. –
Strata, która się pojawiła, już nigdy
więcej nie wystąpi, gdyż wiązała się
ona jedynie z pierwszym rokiem działania spółki – mówił. – Konieczne było utworzenie np. rezerw na odprawy
emerytalne, rentowe czy nagrody dla
pracowników. Ale to była jednorazowa operacja, którą trzeba było przeprowadzić i która sporo kosztowała,
bo ponad 3,6 miliona złotych.
Dariusz Zawidzki tłumaczył, że pieniądze z budżetu były przekazywane
spółce na różne cele, m.in. na podwyżki dla pracowników czy odkupienie
majątku trwałego od SZPZOZ.
Za przyjęciem sprawozdania było
12 rad nych, a 9 opo wie dzia ło się
Małgorzata Danieluk
przeciw.

Na ultrasonograf

23 września 1831 roku, gdy Powstanie Listopadowe chyliło się ku upadkowi, w płockim ratuszu swoje ostatnie posiedzenie odbył Sejm Królestwa
Polskiego, o czym w tzw. sali sejmowej informuje stosowna tablica. Na
tym posiedzeniu postanowiono m.in.
”zawiesić” powstanie. Po zakończeniu
obrad część posłów opuściła nie tylko
Płock ale i Polskę, emigrując do Francji m.in. Joachim Lelewel, gen. Józef
Bem, Jan Umiński. W ślad za nimi,
uciekając przed represjami, na tułaczkę ruszyło wielu powstańców.
To ważne w historii naszego miasta
wydarzenie upamiętnili w 1991 roku
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płoccy numizmatycy, wybijając pamiątkowy medal, autorstwa Wiesława Nadrowskiego. Na awersie oprócz
dat 1831 – 1991 jest maksyma USQUE AD FINEM (wiecznie do końca), zarys Tumskiego Wzgórza z katedrą, elementy powstańczego uzbrojenia i tułaczy tobołek. Na rewersie
wspólny herb Polski i Litwy (w koronie), a dookoła napis ,,ostatnie posiedzenie Sejmu Królestwa Polskiego
w kraju”.
Pamiątkowy medal, przed 177. rocznicą sejmowych obrad w Płocku odszukał w swych zbiorach i nam przypom(j)
niał Marian Wilk. Dziękujemy.

Radni zgodzili się, aby z budżetu
miasta przekazać Samorządowi Województwa Mazowieckiego 300 tys. złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone
na zakup aparatu USG dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
Podczas sesji Rady Miasta Tomasz
Maliszewski pytał, czy ta kwota wystarczy na kupno tego aparatu, czy
szpital zatrudnia lekarzy, którzy potrafią obsługiwać sprzęt oraz czy za badania trzeba będzie zapłacić. – Wnioskowaliśmy o zakup innego aparatu,
któ ry ro bi kom plek so we ba da nia
USG: od głowy po kolana – wyjaśniał
radny Stanisław Kwiatkowski, który
jest także dyrektorem WSZ. – Za 300
ty się cy zło tych ku pi my no wo czes ny
aparat, który daje kolorowy wynik,
choć nie jest tak wszechstronny.

Kwiatkowski przyznał, że aparat należy kupić, gdyż obecny ma już 11 lat.
Zapewnił także, że badania dla pacjentów hospitalizowanych, których rocznie jest około 52 tysięcy, będą bezpłatne. Żadnych kosztów nie poniosą
również osoby, które korzystają z porad spe cja li stów przyj mu ją cych
w przychodniach przyszpitalnych. Co
roku z usług takich korzysta około 115
tys. pacjentów.
Zgod nie z pra wem, szcze gó ły
udzielenia pomocy finansowej oraz
przez na cze nie i za sa dy roz li cze nia
środków zostaną zawarte w osobnej
umowie, zawartej pomiędzy GminąMiastem Płock a Samorządem Województwa Mazowieckiego. Ze strony
Płoc ka umo wę pod pi sze pre zy dent
Mirosław Milewski.
(m.d.)
Sygnały Płockie

Będą się starać
Płockie szkoły i placówki oświatowe będą mogły przystępować do konkursów i pozyskiwać środki unijne.
Będzie to możliwe dzięki podjęciu
przez radnych uchwały w tej sprawie.
O dotacje na realizacje projektów
edu ka cyj nych szko ły bę dą mog ły
ubiegać się z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach
szkol nych
2008/2009
–
2014/2015.
Radny Tomasz Maliszewski podczas sesji dopytywał, czy wcześniej
placówki oświatowe korzystały z dotacji. – W ubiegłych latach szkoły realizowały projekty, na które otrzymały środki zewnętrzne – przyznał zastępca prezydenta Tomasz Kolczyński. – W tym roku o pieniądze będzie
się starać sześć placówek, które chcą
zrealizować w sumie osiem projektów
edukacyjnych. Do programów przystąpią: Zespół Szkół Budowlanych nr
1, Zespół Szkół Technicznych, Zespół
Szkół Zawodowych nr 2, Szkoła Podsta wo wa nr 22, Ma ła cho wian ka
i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
Środki finansowe na realizację projektów tzw. miękkich, czyli współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego obejmują m.in.: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy
i umiejętności, ułatwiających dalszą
edukację, pobudzanie aspiracji edukacyjnych i zainteresowań, podniesienie
ja ko ści kształ ce nia i wzmoc nie nie
wy mia ru eu ro pej skie go w edu ka cji
szkolnej, promowanie międzynarodowej współpracy szkół i międzynaro-

dowych form doskonalenia rozwoju
za wo do we go ka dry pe da go gicz nej,
promowanie nauki.
Projekty inwestycyjne współfinanso wa ne z Eu ro pej skie go Fun du szu
Rozwoju Regionalnego mogą obejmować m.in.: budowę nowych, rozbudowę, modernizację (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) istniejących obiektów dydaktycz nych ta kich jak: przed szko la,
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne, placówki służące
wyrównywaniu szans (CKU), specjalne oś rod ki szkol no -wy cho waw cze;
bu do wę, roz bu do wę, mo der ni za cję
przyszkolnej infrastruktury pomocniczej (laboratoriów dydaktycznych, sal
do praktycznej nauki zawodu, warszta tów, pra cow ni spe cja li stycz nych,
w tym kom pu te ro wych, bib lio tek,
świetlic, przyszkolnej infrastruktury
sportowej; adaptację, remont obiektów w związku z ich dostosowaniem
do pełnienia nowych funkcji społecznych, jak np. edukacja przedszkolna,
za kup niez będ ne go wy po sa że nia:
obiektów dydaktycznych (sprzęt komputerowy, oprogramowanie), obiektów infrastruktury społeczno-edukacyj nej,
obiek tów
spor to wych,
w związku z ich budową, modernizacją, podnoszeniem jakości świadczonych usług lub wprowadzaniem nowych usług i funkcji.
Aby szkoły i inne placówki mogły
starać się o pieniądze z Unii Europejskiej, konieczne jest potwierdzenie
przez Miasto statusu placówki oświatowo-wychowawczej, wydzielenie rachunku bankowego i podpisanie umowy na realizację projektów pomiędzy
Gminą-Miastem Płock a instytucjami
finansującymi.
(m.d.)

Kocham. Nie biję.
To nazwa kampanii, która ma przeciw dzia łać prze mo cy w ro dzi nie
i ograniczyć jej skutki. Organizatorami akcji są: Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji „KCK”, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz policja.
Celem kampanii jest zwiększenie
społecznej wrażliwości na wszelkie
prze ja wy prze mo cy. W ini cja ty wę,
oprócz instytucji administracji publicz nej, or ga ni za cji po za rzą do wych
i mediów, włączyli się również przedstawiciele kultury, którzy w spotach
telewizyjnych i na bilbordach promują
obraz współczesnej rodziny, wolny od
przemocy.
Ponadto, organizatorzy akcji chcą
uruchomić infolinię dla ofiar przemocy. Pod numerem 0 801 109 801 pracownicy KCK będą udzielali porad
i informacji związanych z tematem
kampanii.
Z badań wynika, że w ciągu ostatnich lat coraz częściej dochodzi do akSygnały Płockie

tów przemocy w rodzinie. W 2003 roku policjanci w całym kraju interweniowali ponad 85 tysięcy, rok później
liczba interwencji wzrosła do ponad
92 tys., w 2005 i 2006 roku funkcjonariusze pomagali aż 96 tys. razy.
W ubiegłym roku policjanci zanotowali ponad 81 tys. interwencji w sprawie przemocy w rodzinie, a w pierwszym półroczu 2008 roku – już ponad 42,5 tys.
Konferencja inaugurująca kampanię
odbyła się 4 września w komendzie
sto łecz nej po li cji. Wzię li w niej
udział: Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji – Grzegorz Schetyna,
Komendant Główny Policji – generalny inspektor Andrzej Matejuk, przedstawiciele ministerstw: Edukacji Narodowej, Pracy i Polityki Społecznej,
Rzecznik Praw Dziecka i osoby znane,
któ re wspie ra ją kam pa nię: Be a ta
Chmielowska-Olech, Maciej Kurzajew ski i Do ro ta Za wadz ka, zna na
z programu „Superniania”.
(m.d.)

Od Beskidów po Bałtyk
dokończenie ze str. 1
W praktyce oznacza to, że sama trasa to tzw. krę go słup, od któ re go
w pun ktach węz ło wych od cho dzić
mają pętle (tzw. ości), czyli oznakowane trasy regionalne i lokalne o zróżnicowanym stopniu trudności, prowadzą ce do wszyst kich cie ka wych
miejsc i atrakcji danej okolicy. Miejsca, które nazwano punktami węzłowymi, muszą być odpowiednio zagospodarowane. Koncepcja przewiduje tam
powstanie rowerowych minikompleksów turystycznych.
– Wiślana Trasa Rowerowa musi kojarzyć się z bezpieczeństwem turysty rowerowego, wysokim standardem i jakością infrastruktury, usług oraz ciekawą,
niezwykle różnorodną ofertą turystyczną – opowiadała posłanka. – Z założenia
musi być ona wyłączona z ruchu zmotoryzowanego i prowadzić przede wszystkim wałami Wisły.
Według projektu WTR zaczynać się
będzie na zaporze na Jeziorze Czerniańskim przy zbiegu Czarnej i Białej Wisełki i prowadzić aż do wybrzeża Bałtyku, do Trójmiasta. – Po obu stronach
rzeki w promieniu 25 kilometrów znajdą
się punkty usługowe i turystyczne – wyjaśniała Grażyna Staniszewska.
Wśród efektów projektów posłanka
wymieniała: udostępnienie i poznawanie Wisły, integrację regionów i subregionów, kreowanie pozytywnego
wizerunku Polski na europejskim rynku turystycznym oraz powstanie nowych, lokalnych produktów turystycznych. – Aby do tego mogło dojść, kluczową rolę muszą odegrać marszałkowie województw – mówiła posłanka. –
Muszą się oni wspólnie porozumieć,
utworzyć zespół roboczy, który zajmie
się przy go to wa niem au dy tu te re nu
i wytyczeniem – wraz z gminami, organizacjami rowerowymi i turystycznymi – tras. Muszą – również wspólnie
z gmi na mi – przy go to wać pro jekt
techniczny oraz wskazać źródło finansowania.
Wiele zadań spoczywać będzie także
na gminach. Oprócz zadeklarowania
swego udziału w projekcie, muszą przygotować specyficzną, indywidualną
ofertę gminy dla turysty rowerowego.
– Może to być na przykład wyplatanie
koszyków z wikliny czy malowanie cha-

łup na kolorowo – wymieniała Grażyna
Staniszewska. – Musi to być coś charakterystycznego dla subregionu.
Oprócz tego, to na gminach będzie
ciążyło wybudowanie własnego odcinka
WTR oraz jego bieżące utrzymanie. Ponadto gminy powinny włączyć się we
wsparcie imprez lokalnych, międzygminnych i międzywojewódzkich, których przygotowaniem zajmą się organizacje pozarządowe.
W projekt budowy Wiślanej Trasy
Rowerowej zaangażowały się już takie miasta jak: Wisła, Kraków (zbuduje on dwa mosty przeznaczone tylko
dla pieszych i rowerzystów; pierwszy
z nich ma być oddany do użytku już
w przyszłym roku) oraz Warszawa (po
obu stronach Wisły mają zostać wybudowane ścieżki rowerowe o szerokości trzech metrów każda. Wzdłuż nich
ma powstać kilka centrów dla rowerzystów. Budynki będą miały kształt
dwóch po łą czo nych ze so bą kół.
W jednym turyści będą mogli znaleźć
tanie noclegi, a w drugim powstaną
np. wypożyczalnie rowerów, spa itp.).
Przedsięwzięciem zainteresowane są
także: Toruń, Trójmiasto oraz Płock.
– Być może wrócimy do pomysłu
podwieszanej ścieżki rowerowej, która
biegłaby pod starym mostem – mówił
pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski. –
Odłożyliśmy ten projekt ze względu
na bardzo wysokie koszty, ale chętnie
byśmy to zrealizowali. W ciągu kilku
miesięcy będziemy chcieli dołączyć do
liderów.
Budowę Wiślanej Trasy Rowerowej
promuje plenerowa wystawa ponad 100
fotografii, ukazujących bogactwo przyrodnicze Wisły, którą mieli okazję obejrzeć także płocczanie. Ci, którzy chcieliby, aby nasze miasto przyłączyło się
do przedsięwzięcia złożyli podpisy pod
petycją o jak najszybsze rozpoczęcie inwestycji. Na razie na liście podpisało się
ponad 7 tysięcy osób.
– W grudniu ludzie z całego świata
dowiedzą się o projekcie i o tym, że taka rzeka w ogóle istnieje – cieszył się
Ka mil Wysz kow ski z UNDP. – A
wszystko dzięki temu, że wystawę oraz
projekt budowy WTR będzie można
oglądać na światowej konferencji klimatycznej ONZ w Poznaniu.
Małgorzata Danieluk
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O bliźniakach wszystko – tak w skrócie można określić temat
trzydniowej, ogólnopolskiej konferencji naukowej, która rozpocznie się 18 września w Płocku.

Tacy sami?
Już sam tytuł „Bliźnięta w różnych
okresach życia: aspekty medyczne, biologiczne, psychologiczne i społeczne”
sugeruje, że organizatorzy – głównie lekarze-ginekolodzy i naukowcy związani
z Pomorską Akademią Medyczną – nie
chcą skupiać się wyłącznie na aspektach
medycznych. Dlatego obok takich tematów jak: diagnostyka w ciąży, wielopłodowej, czy współczesne postępowanie
w przypadku wystąpienia powikłań
w tego rodzaju ciąży, będą również rozmowy dotyczące m.in. przygotowania
do porodu bliźniąt, czy, jak i kiedy powinny być one rodzone. Będzie też poruszony problem karmienia bliźniąt, organizacji ich snu, a także tematy związane z rozwojem, czyli język bliźniąt
i przyjaźń wśród bliźniąt.

Konferencję rozpocznie (18 września) kurs ultrasonograficzny nt.: „Diagnostyka ultrasonograficzna ciąży wielopłodowej”. Miejscem obrad będzie Teatr Dramatyczny w Płocku.
Organizatorami konferencji są: Okręgowa Izba Lekarska w Płocku, Wojewódzki Szpital Zespolony, Polskie Towarzystwo Gemeliologiczne oraz –
wspomniana PAM w Szczecinie.
Komitet honorowy konferencji stanowią: Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego, Mirosław
Milewski – prezydent miasta Płocka,
Sta ni sław Kwiat kow ski – dy rek tor
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Płocku. Szczegółowy program konferencji znaleźć można na stronach
www.oilplock.pl
(rł)

Sztafetowa pielgrzymka
Akcja Katolicka Diecezji Płockiej
dołączyła do inicjatywy katowickiej,
polegającej na uczczeniu ks. Jerzego
Po piełusz ki i Męczenników Stanu
Wojennego pielgrzymką – sztafetą biegową, ktorej uczestnicy, biegnąc z różnych miast, spotykają się 14 września
(dzień urodzin ks. Popiełuszki) około
godz. 16.45 w War szawie, przy
grobie legendarnego kapelana Solidarności. Płocczanie, biorąc pierwszy raz
udział w tym przedsięwzięciu, ,,dorysowali” jeden promień gwiaździstego
szlaku.

Tę nietypową pielgrzymkę zainagurowano dzień wcześniej biegiem od Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym
Rynku do Stanisławówki, gdzie biegacze
złożyli kwiaty przy pomniku ks. Jerzego.
Następnego dnia o godz. 5.30 ruszyli
sprzed katedry na trasę, wiodącą ul. Mostową, przez most, dalej Dobrzykowską
na drogę nr 575, potem 899, 579, 580, 898
do stolicy. Biegacze zmieniali się co 2 km.
U celu pielgrzymki złożyli kwiaty na grobie ks. Jerzego Popiełuszki i wzięli udział
w uroczystej mszy św., kończącej sztafetę. Do Płocka wrócili już autobusem. (j)

Pożyczki
dla przyszłych biznesmenów
Ponad 27 mln zł mają do dyspozycji
powiatowe urzędy pracy na Mazowszu
na bezzwrotne pożyczki dla osób bezrobotnych, które chcą założyć własną
firmę. Dzięki temu może powstać ponad 2100 mikroprzedsiębiorstw.
Środki na ten cel zostały zagwarantowane w Programie Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych „MAZOWSZE 2008, realizowanym od dwóch
lat przez Wojewódzki Urząd Pracy.
Pieniądze pochodzą z Funduszu Pracy,
z części, która jest w dyspozycji marszałka województwa mazowieckiego.
W tym roku jest to ponad 97,2 mln zł.
Program ruszył w kwietniu 2008
roku i jest adresowany do powiatowych urzędów pracy. Głównym jego
ce lem jest ak ty wi za cja za wo do wa
osób bezrobotnych oraz pomoc samorządom gminnym w ochronie środowiska. W tym roku szczególny nacisk
położono na organizację robót publicznych, które umożliwią oczyszczanie mazowieckich lasów ze śmieci.
Dzia ła nia kie ro wa ne są prze de
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wszystkim do osób długotrwale bezrobotnych, do 25 roku życia oraz powyżej 50 roku życia, bezrobotnych
mieszkających na wsi, bez kwalifikacji zawodowych, samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do
18 roku życia oraz niepełnosprawnych. PUP-y mogą przeznaczyć środki z programu na: wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe,
prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne oraz
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Planuje się, że dzięki bezzwrotnej
pożyczce, w wysokości 5-krotności
przeciętnego wynagrodzenia (ok. 15
tys. zł), własne firmy może utworzyć
2104 bezrobotnych. Do końca czerwca br. jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej otrzymało
ponad 720 osób. Osoba bezrobotna,
która otrzymała dotację jest zobowiązana prowadzić działalność przez co
najmniej 12 miesięcy.
W.L.

z redakcyjnej poczty
Jestem dumny z Płocka

Szanowny Panie Prezydencie,
wiele lat temu zostałem zmuszony do wyjazdu z Płocka i kilka dni temu pojawiłem się ponownie w moim rodzinnym mieście. Lata mojej nieobecności
zmotywowały mnie do odwiedzenia miejsc, które były mi bliskie: szkoły podstawowej, średniej i innych, związanych z moją młodością. Jestem dumny, że
moje rodzinne miasto tak zmieniło swój wygląd. Miejsca takie jak: Tumska,
Grodzka i cała Starówka zmieniły się nie do poznania, przykuwając uwagę
turystów.
Wiele lat temu rozpocząłem prace genealogiczne, dotyczące rodzin z okolic Płocka. Kawał historii mojej rodziny związany jest z Płockiem, z ”cudem
nad Wisłą”. Chciałbym, by tak jak Płock jest dumny z Pana posługi, również
i Pan był dumny z płocczan. Dlatego chciałem poinformować Pana Prezydenta, że 29 kwietnia otrzymałem godność członka honorowego International
Napoleonic Society – Instytutu Histrorycznego, wspólpracujacego z Uniwersytetem Quebecku w Montrealu. Może Pan być dumny, że płocczanin zasiadł
w loży honorowej tego instytutu, obok księcia Monaco i pretendenta do tronu włoskiego księcia Murata.
Z wyrazami szacunku
Artur Wójtowicz
Bytom

Ekologiczny konkurs
Do 15 paź dzier ni ka ucz nio wie
szkół podstawowch i gimnazjów mają
czas na wykonanie pracy konkursowej,
jeśli chcą wziąć udział w szóstej edycji
Konkursu Ekologicznego, organizowanego przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego. Celem konkursu jest
kształtowanie świadomości uczniów
w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego.
Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe
kl. I – III i IV – VI oraz gimnazja. Zadaniem najmłodszych jest przygotowanie pracy plastycznej lub wycinanki,
oczywiście związanej tematycznie
z konkursem. Uczniowie z drugiej grupy wiekowej mogą wybrać między pracą plastyczną a hasłem reklamowym.

Gimnazjaliści oprócz pracy plastycznej
mają do wyboru przygotowanie przewodnika ekologicznego po okolicy.
Najpierw prace oceniane będą przez
szkolne komisje konkursowe, które
wybiorą po jednej z każdej grupy wiekowej i wybrane prześlą do płockiej
delegatury Urzędu Marszałkowskiego
przy ul.1 Maja 7b. Tam komisja regionalna znów wybierze po jednej najlepszej pracy, którą rekomenduje do finału wojewódzkiego. Na laureatów I, II
i III miejsca w każdej grupie wiekowej
czekają atrakcyjne nagrody.
Regulamin konkursu, wraz z załącznikami i ankietą, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.mazovia.pl oraz w delegaturze w Płocku, tel. 024/267 32 80. (j)

Stanisławówka zaprasza młodych
No wa tor skie po my sły sa le zja nów
na atrakcyjną pracę z młodzieżą znane
są nie od dziś. Bywalcy parafii św.
Stanisława Kostki przekonują, że do
kościoła można chodzić nie tylko na
msze święte, ale na ciekawe dyskuje,
koncerty, a nawet tańce. I wcale nie
jest nudno.
Duszpasterstwo akademickie „Petroklezja” od roku realizuje z powodzeniem projekt pt. „Wieczór chwały”. Co miesiąc (w trzeci czwartek)
w dol nym ko ście le spo ty ka ją się
głównie młodzi ludzie, łącząc modlitwę ze śpiewem w rytmach muzyki
gospel, najczęściej w intencji jakiejś
grupy zawodowej. Jeden z „Wieczorów” odbył się na Starym Rynku. Najbliższy – 18 września – poświęcony
będzie miłości: Boga do człowieka
i człowieka do człowieka.
Od września Petroklezja wyszła
z nowym pomysłem. – „Pomysł na
codzienność” to będzie cykl konferencji na kontrowersyjne tematy –

mówi ks.Tomasz Radkiewicz, głównowodzący projektem. Rozpoczęliśmy 10 września spotkaniem z Lechem Dokowiczem – producentem telewizyjnym i realizatorem filmowym,
który mówił o manipulacjach światłem i mu zy ką, o wpły wie mu zy ki
techno na odbiorców. Potem wywiązała się ciekawa dyskusja. Na następne, październikowe spotkanie zapro si liś my zna ne go dzien ni ka rza
i basistę zespołu Voo Voo – Jana
Pospieszalskiego, a na listopad Roberta Tekieli, z którym wspólnie zajmiemy się tematem okultyzmu i magii. Po czą tek wszyst kich spot kań
o godz. 19.30, serdecznie zapraszam,
nie tylko młodzież.
Patronat nad ptojektem sprawuje
Urząd Miasta Płocka i Katolickie Radio
Płock. Więcej informacji na temat inicjatyw „Stanisławówki” znaleźć można
na stronie http://www.petroklezja.salezjanie.pl/codziennosc i http://www.wieczorchwaly.org
(j)
Sygnały Płockie

*POMOC SPOŁECZNA*POMOC SPOŁECZNA*POMOC SPOŁECZNA*POMOC SPOŁECZNA*POMOC SPOŁECZNA*POMOC SPOŁECZNA*
owstał w sierpniu 1991 roku, na
bazie lokalowej żłobka w centrum
miasta. Przez blisko 2 lata działał jako
filia Domu Pomocy Społecznej w Goślicach.
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Zmiany, zmiany...

Przez te 15 lat wiele się tu zmieniło;
wystarczy wspomnieć chociażby ostatnie osiem lat.
W 2000 r. został oddany do użytku
nowy budynek mieszkalny wraz z łącznikiem administracyjnym, co pozwoliło
uzyskać dodatkowe pomieszczenie dla
potrzeb Domu, tym samym dało możliwość zwiększenia liczby mieszkańców
z 60 do 80 osób.
Aktualnie cały obiekt liczy 29 pokoi
mieszkalnych, jedno, dwu, trzy i czteroosobowych, wyposażonych w funkcjonalne sprzęty. Po rozbudowie placówki,
z chwilą zamieszkania nowych mieszkańców, położono nacisk na aktywizację podopiecznych, ponieważ obiekt został wyposażony w odpowiednie do tego celu zaplecze tj. sale terapii zajęciowej, pomieszczenia dziennego pobytu,
aneksy kuchenne, salę widowiskową,
pracownię komputerową.
W 2007 rok DPS wzbogacił się
o nowy radiowy system przyzywowy –
do obsługi mieszkańców, składający
się m.in. z nadajników stacjonarnych
rozmieszczonych we wszystkich pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach
te ra pe u tycz nych i ła zien kach. Przy
okazji powstał też radiowęzeł, z którego mo gą ko rzy stać miesz kań cy.
W tym samym roku dyrekcja domu
zdecydowała, aby dotąd niewykorzystywane, nieco zaniedbane i nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych patio, mieszczące się między wejściem głównym a salą integracyjną, zostało utwardzone kamienną
kostką. Powstały dwa skalniaki, na
któ rych po sa dzo no by li ny, wrzo sy
i karłowate iglaki oraz fontanna z kaskadowo opadającą wodą.
Dwa lata wcześniej DPS w Płocku
otworzył Rehabilitacyjne Centrum Zabaw Psychomotorycznych „Puchatek”
– dużą konstrukcję z drewna i metalu

Jubileusz 15 – lecia funkcjonowania świętował w dniach 28 – 29 sierpnia Dom Pomocy Społecznej przy ul. Krótkiej 6a.

Po wo dy do du my
– Domy pomocy społecznej to coraz
prężniej działające ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne, w których nie
ma czasu na nudę – zapewniał Piotr
Ostro wic ki. – Ma my na dzie ję, iż
otwarcie Domu dla szerszej społeczności poszerzyło wiedzę na temat pobytu w takiej placówce i pozwoliło
zmniejszyć lęk, który często towarzyszy osobom przy podejmowaniu decyzji o zamieszkaniu w domu pomocy
społecznej lub umieszczeniu w nim bliskiej osoby.
Uznanie wojewody

z wieżą, ruchomym mostkiem, drabinkami i ślizgawkami. – „Puchatek” służy do zabawy i rehabilitacji, lecz nie
jest to zwykły plac zabaw – mówił podczas otwacia Centrum Piotr Ostrowicki,
dyrektor DPS-u. – Może służyć do ćwiczeń ogólnousprawniających, do kinezoterapii i ćwiczeń z zakresu koordynacji wzrokowo – ruchowej. W tym samym roku powstała „Sala Doświadczania Świata” (Snoezelen) – stworzona
dla niepełnosprawnych i najciężej upośledzonych. To pomieszczenie, w którym przy pomocy różnych, dziwnie wyglądających sprzętów, stymuluje się
bodźce o pierwszorzędnym znaczeniu.
Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie.
Wreszcie fundacja

W 2005 roku przy DPS powstała
Fundacja Panaceum, aby wspierać finansowo i rzeczowo instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych,

Bayer Full zagra na corocznej imprezie integracyjnej przy ul.
Krótkiej

Dzień Przyjaznych Serc
Już po raz szósty płocki DPS organizuje imprezę integracyjną pod
hasłem „Dzień Przyjaznych Serc”.
Na 25 września br. mieszkańcy
i dyrektor DPS zaplanowali między
innymi: przegląd piosenki, spotkanie z war szaw ską Fun da cją Dr
Clown, przejazdy bryczką, malowanie twa rzy, sa lon pięk no ści, bal
przyjaznych serc i wspólną zabawę
z zespołem muzycznym „Rodeo”
oraz grillowanie.
Ja ko gwia zda wy stą pi zes pół
„Bayer Full”. Podczas całodziennej
zabawy będzie można podziwiać wySygnały Płockie

twory terapii zajęciowej mieszkańców i uczest ni ków za pro szo nych
placówek. Będzie również wspólny
obiad i poczęstunek.
Na czel nym ce lem or ga ni za cji
„Dnia Przyjaznych Serc” jest integracja osób niepełnosprawnych ze środo wi skiem lo kal nym, na za sa dach
wza jem nej ak cep ta cji i sza cun ku
oraz prezentacja dorobku artystyczne go
osób
nie peł no spraw nych
z Płocka i okolic. Honorowy patronat
nad organizowaną imprezą objął Prezydent Miasta Płocka – Mirosław
Milewski.
(rł)

a w szczególności Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1
w Płocku. To z jej pomocą udało się
zdobyć środki na projekt „Witaj koniku” – w którym leczenie i rehabilitacja
połączone były z zabawą. W roli terapeutów występowały konie. W realizację projektu włączone zostały, obok
DPS „Przyjaznych Serc”, świetlice:
działające przy parafii św. Benedykta
– Miejska Świetlica Nr 2 (30 osób)
i Młodzieżowa – Klub Profilaktyki
Środowiskowej AMIKUS (30 osób).
„Panaceum” zorganizowało też cykl
„Spotkania ze sztuką ludową”. Mieszkańcy „Przyjaznych serc” brali wówczas udział m.in. w warsztatach z rękodzieła i rzemiosła ludowego, spotkaniach z wikliniarzem, kowalem, garncarzem i szewcem.
Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” to obecnie miejsce pobytu
dla 80 osób przewlekle chorych psychicznie, które świętowały jubileusz
podczas „Dni Otwartych”.

Wejdź do szuflady
Klub Profilaktyki Środowiskowej
SZUFLADA, ul. Rembielińskiego 6a
ogłasza zapisy dla dzieci i młodzieży
w wieku od 6 do 16 lat, proponując
konstruktywną i ciekawą organizację
czasu wolnego. Zajęcia odbywają się
w formie zabawy w grupach wiekowych. Prowadzone są spotkania twórcze ze specjalistami w zakresie: teatru,
muzyki, plastyki. W Klubie można też
liczyć na pomoc przy odrabianiu lekcji.
Aby lepiej radzić sobie z problemami
dzieci i ich rodziców, klubowym wychowawcom pomaga psycholog.
„Szuflada” jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 12.30 - 19.30,
w soboty i dni wolne od nauki w godzinach 8 – 15.
Zapisy do poszczególnych grup (teatralnej, muzycznej i plastycznej) pro-

Powodem do dumy i świętowania
było również uzyskanie przez „Przyjazne Serca” wpisu do rejestru domów
pomocy społecznej, prowadzonego
przez Wojewodę Mazowieckiego.
– Decyzja administracji rządowej nie
jest li tylko kolejnym numerem ewidencyjnym – jak zapewnia dyrektor placówki. – Przede wszystkim to świadectwo jakości naszej pracy. Dowód na to,
że Dom spełnia w każdym zakresie
standardy, ściśle określone w przepisach prawa.
Podczas „Dni Otwartych” można było zwiedzić pomieszczenia Domu
i uzyskać wszelkie niezbędne informacje. Osoby zainteresowane mogły skorzystać z bezpłatnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu cholesterolu i cukru, uzyskać bezpłatne porady od lekarzy specjalistów, prawnika, psychologa, dietetyka i pracownika
socjalnego oraz zapoznać się z technikami udzielania pierwszej pomocy,
które przedstawiła Maltańska Medyczna Służba. Podczas „Dni Otwartych”
zaprezentowana została wystawa fotograficzna „15 lat minęło” oraz bogaty
dorobek artystyczny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych
Serc”.
(rł)

wadzone będą do końca września br.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 024 366 82 60.
Klub jest prowadzony przez Stowarzyszenie Kai Kairos, a jego działalność finansuje Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. Udział w zajęciach jest
bezpłatny.
(rł)
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KRZYSZTOF KALIŃSKI

Sami swoi, czyli polska wieś

Węże, bieg i ściana
W IV Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wzięło udział siedem
załóg. Impreza odbyła się 31 sierpnia na
stadionie w Maszewie Dużym.
Zawody powiatowe rozgrywane są co
dwa lata. Uczestnicy muszą przestrzegać
międzynarodowego regulaminu CTIF –
Międzynarodowej Organizacji Zapobiegania Pożarom. Zawody składały się
z dwóch części: biegu sztafetowego
z przeszkodami na dystansie 400 metrów
oraz z tzw. rozwinięcia bojowego. Tu zawodnicy musieli pokonać: ściankę o wysokości 70 cm, rów o szerokości 1,8 metra, sześciometrowy tunel i wąską dwumetrową kładkę. Następnie – zarówno
chłopcy jak i dziewczęta – musieli zbudować tzw. linię gaśniczą, która składała się
z czterech elementów, a potem napełnić
dwa pięciolitrowe pojemniki dwiema hydronetkami z odległości dwóch metrów.
W każdej hydronetce było tylko po 10 litrów wody, co oznaczało, że trzeba mieć
celne oko i stabilną rękę, aby nie rozlewać
zbyt wiele płynu. Na koniec zawodnicy

musieli zawiązać cztery węzły strażackie
oraz ułożyć cały sprzęt, wykorzystany
podczas zadania, na mecie. Całość musiała być wykonana w całkowitym milczeniu. Jedynie publiczność mogła dopingować swoją ulubioną drużynę, złożoną z 10
zawodników w wieku 12-16 lat.
Po podliczeniu wszystkich punktów
przez strażacką komisję sędziowską, okazało się, że wśród dziewcząt zwyciężyła
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Dobrzykowa, a wśród chłopców – MDP ze
Staroźreb. Drugie miejsca zajęły: Staroźreby (dziewczęta) i Słupno (chłopcy),
a trzecie – odpowiednio – Maszewo i Dobrzyków.
Drużyny, które zajęły pierwsze miejsca
pojadą na zawody wojewódzkie, które odbędą się w podradomskich Białobrzegach.
Organizatorami zawodów byli: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, wójt gminy
Stara Biała oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Starej Białej.
(m.d.)

Prosto z pieca

łowni, ale prześladował ich pech: w każdym przypadku na robocie nakrywał ich
właściciel i musieli wiać, pozostawiając
ciężkie „fanty”.
Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.
28 sierpnia znów pojawili się w kotłowni.
Jak zwykle, zamknęli budynek od środka,
weszli do wielkiego pieca i spokojnie
gromadzili kolejne ruszty. Ale i tym razem właściciel nakrył ich na tym procederze. Jeden z rabusiów zdołał uciec, ale
24-latek wpadł na dobre. Właściciel wezwał policję.
Policjanci zobaczyli potwornie umorusanego kocmołucha, pobyt w piecu
zostawił na złodziejaszku czarne ślady
sadzy. Został odwieziony do policyjnej
izby zatrzymań; po wykonaniu wszystkich czynności procesowych usłyszy
zarzuty. – W sumie zrabował lub usiłował zrabować półtorej tony elementów
rusztów – mówi nadkomisarz Janiszewski. – Jako złom wszystko to jest
warte 1050 zł. Postawimy mu zarzut
usiłowania kradzieży i samej kradzieży,
za co może dostać karę do pięciu lat
pozbawienia wolności. I oczywiście
ustalimy, kim jest jego wspólnik.
Anna Lewandowska
Zespół Prasowy KMP

Kiedy policjanci pojechali zatrzymać
złodzieja złomu przyłapanego na gorącym uczynku, dostrzegli postać iście diabelską: rabuś od góry do dołu umazany
był czarną sadzą. Nic dziwnego – sporo
czasu spędził w kominie kotłowni i pracowicie demontował wielkie ruszty.
Złodziejem okazał się 24-letni płocczanin. – Nie działał sam, miał wspólnika,
ale temu drugiemu mężczyźnie udało się
uciec – mówi nadkomisarz Grzegorz Janiszewski z płockiej dochodzeniówki.
– Upatrzyli sobie kotłownię po byłym
Coteksie i uparcie tam wracali po łupy.
Pierwszy raz wdarli się do budynku kotłowni 14 sierpnia. Zdemontowali ruszty
piecowe, w sumie elementy ważyły 460
kg, i już nawet wynieśli je poza teren, ale
ktoś ich spłoszył i złodzieje uciekli, porzucając swój łup.
– Potem, między 21 a 26. sierpnia,
wrócili w to samo miejsce jeszcze trzykrotnie – kontynuuje nadkom. Janiszewski. – Zawsze w biały dzień, bo
o godzinie 18 pracę na terenie obiektu
rozpoczynał dozorca. Za każdym razem
udawało im się zdemontować metalowe
elementy, głównie ruszty piecowe z kot-
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Gorszące sceny, awantury i kłótnie
wstrząsają Leszczynem Księżym w gm.
Bielsk. Prawie jak w filmowej komedii
„Sami swoi” adwersarze stoją po dwóch
stronach płotu, a pośrodku – stary kombajn, kość niezgody. Waśń rozstrzygają
policja i prokuratura.
– Ech, ta historia bierze swój początek w odległych czasach, co najmniej
20 lat temu – wzdycha kierownik poste run ku w Biel sku asp. Grze gorz
Twardowski. Wtedy właśnie wieś weszła w posiadanie kombajnu. Takie były czasy, że mało którego rolnika stać
było na nowoczesne maszyny i urządzenia, więc wioskowa społeczność
kupowała je wspólnie (lub starała się
o przydział), a potem rolnicy po kolei
wykonywali nimi prace polowe. Każda
maszyna przechowywana była u kogoś
ze wsi, a na remonty i części zamienne
składali się wszyscy.
– Ale czasy się zmieniły, ludzie dorobili się własnych sprzętów i te należące
do wspólnoty wyprzedali – kontynuuje
asp. Twardowski. – W Leszczynie został
tylko kombajn zbożowy „Bizon”, jego
obecna wartość szacowana jest na 25
tysięcy złotych. Rada sołecka postanowiła go sprzedać, a pieniądze przeznaczyć na wioskowe cele, najpewniej na
remont remizy. No i się zaczęło…
Już w maju przedstawiciele właścicieli
„Bizona” zjawili się u sąsiada, u którego
stał kombajn, i oznajmili mu wolę wioski. A ten na to: – Nie oddam!
– Sprawa trafiła do nas, do posterunku,
ale wtedy szybko ją umorzyliśmy, bo rolnik
zadeklarował, że zwróci kombajn wspólnocie – mówi kierownik Twardowski.

Ale minęła wiosna i czas żniw,
a kombajn dalej tkwi na posesji swojego
opiekuna. – W końcu, w lipcu członkowie rady sołeckiej znów poszli do niego
i mówią: Oddaj! A rolnik na to, że
i owszem, ale nie ma akumulatora
– opowiada Grzegorz Twardowski, zerkając w protokół przesłuchań. - No to
przynieśli akumulator, a on powiada, że
nie ma paliwa. Poszli po paliwo, ale jak
wrócili, już ich nie wpuścił. Zagroził, że
jak który wejdzie na posesję, to… widły
stoją w szopie! Oj, była wtedy awantura, dużo twardych chłopskich słów poleciało z każdej strony…
Emisariusze wioskowi wrócili do domów i postanowili pójść do prokuratury
rejonowej i poskarżyć się na sąsiada, że
przywłaszczył sobie kombajn. – On sam
tłumaczy, że sporo zainwestował w maszynę, więc jej nie odda, póki mu nie
zwrócą pieniędzy – dodaje kierownik
posterunku. – Ale faktem jest też, że tym
„Bizonem” żniwował na swoim polu,
a rachunków za naprawy wspólnocie
nie przedstawił…
Prokuratura wysłuchała przedstawicieli wsi i poleciła policjantom wszcząć
postępowanie w sprawie przywłaszczenia powierzonej rzeczy (grozi za to do 5
lat pozbawienia wolności).
– Wykonujemy więc teraz wszystkie
czynności w tej sprawie, przesłuchujemy świadków, a potem gotowe materiały wyślemy do prokuratury, która
postanowi, co dalej i ewentualnie postawi zarzuty – kończy asp. Twardowski.
Anna Lewandowska
Zespół Prasowy KMP

Wspólne patrole

Jak co roku, płoccy policjanci na
wrzesień przygotowali akcję pn. Bezpieczna droga do szkoły. Nowością jest
to, że po raz pierwszy funkcjonariusze
mogą liczyć na pomoc uczniów; licealiści pilnują bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół.
Wspólne patrole można spotkać
w pięciu punktach miasta w okolicach

największych szkół oraz w rejonach,
gdzie nasilenie ruchu jest największe.
Policjantów wspierają uczniowie klas
o profilu policyjno-prawnym z I Liceum
Ogólnokształcącego Płockiego Towarzystwa Oświatowego im. 4. Pułku
Strzelców Konnych. Jak przyznają uczniowie, pomoc policjantom jest dla nich
ciekawą i praktyczną lekcją.
(m.d.)
Sygnały Płockie

Warsztat papieru czerpanego

Rzeźba w mydle lub lepienie byśków to co roku jedno
z bardziej obleganych stoisk

„Misterium Płockie” z udziałem aktorów Teatru Dramatycznego, podopiecznych płockich szkół i Domu Pomocy
Społecznej w Płocku. Światło, dźwięk i współczesna muzyka – bardzo efektowny spektakl; bogaty w formie, choć nieco chaotyczny i ubogi w treści

Można było zadąć w miech

Pik nik w sty lu et no
Atrakcji było bez liku: plebejskie zabawy, pokazy dawnych rzemiosł i walk wojów średniowiecznych, staropolska kuchnia, koncerty i „Misterium Płockie” – widowisko plenerowe napisane przez L. H. Morstina
w 1939 r., wykonane po raz pierwszy w naszym mieście. Trzeci piknik archeologiczno – etnograficzny, który 30 – 31 sierpnia zorganizowało Muzeum Mazowieckie na skarpie obok Spichlerza, obfitował w wiele
atrakcji. Dopisała pogoda i płocczanie, zwłaszcza ci najmłodsi; z myślą o nich przygotowano warsztaty m.in.:
haftu, wycinanki, kaligrafii, lania świec woskowych, przyrządzania dziegciu i wyrobu paciorków.
zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Kolejka do lepienia garnuszków była długa

Kto chciał mógł zmierzyć się z walce

Co, znany z superprodukcji Mela Gibsona „Pasja”, aktor robił w Płocku? W 40 kg zbroi
biegał po planie „Fenomenu” i strasznie się awanturował. Dlatego został wyrzucony.

„Dzikie żądze” w reżyserii i z udziałem Stefana Friedmana to czysta rozrywka, i tyle,
albo aż tyle...

Jeden Rzymianin, jeden Kłos

Seks, śmiech i wysokie obcasy

Podczas trzech tygodni obecności ekipy
filmowej w Płocku na ulicach naszego miasta można było spotkać wielu aktorów podziwiających jego uroki, m.in. Romualda Kłosa,
który przyjechał dosłownie na jeden dzień.
– Gram jedną z kolorowych postaci; Rzymianina we własnej zbroi, który chce się dostać na casting. Potem zaczynam się awanturować i zostaję wyrzucony z planu – tłumaczy Kłos. – Początkowo chcieli mnie wrzucić
do wody, ale na szczęście reżyser zrezygnował z tego pomysłu. Zbroja waży 40 kg!
Epizod Kłosa to nawiązanie do jego filmowego dorobku, a zwłaszcza do roli,
z którą jest najbardziej kojarzony, czyli
rzymskiego żołnierza z „Pasji” Mela Gibsona. Legionistę zagrał też u Marka Koterskiego we „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”, a ostatnio w „Rzymie” – superprodukcji telewizji BBC i HBO, którą od 5 września pokazuje TVP1. Akcja filmu rozgrywa
się u schyłku republiki rzymskiej i w początkach cesarstwa rzymskiego. Kłos gra tu
Sentinella – asystenta Marka Antoniusza
oraz wspomnianego rzymskiego woja, który ginie na polu walki. – Tę drugą postać
trudno będzie zauważyć, w filmie pojawia
się tylko przez chwilę – mówi Kłos. – Trudno też będzie mnie rozpoznać bo mam
krwawą szramę na całej twarzy.
Jak sam przyznaje „rzymski epizod” cały
czas jest w jego życiu ważny. – Rzym to moje słowo przewodnie – tłumaczy, choć nie

Farsa Johna Tobiasa to przede wszystkim świetnie napisany tekst dla pięciu aktorów, pięć głównych ról. Dominuje żart
słowno – sytuacyjny, balansujący czasami
na linii dobrego smaku, ale nigdy tej linii
nie przekraczający.
Główna para dramatu to państwo Griffin (Magdalena Tomaszewska i Jacek Mąka), którzy mają piękny dom, duże pieniądze i mały problem. Po latach zgodnego
i dostatniego życia nie potrafią się ze sobą
kochać. A przecież: regularne uprawianie
seksu podnosi sprawność organizmu,
zwiększa jego wydolność i dotlenia każdą
komórkę – jak mówi Pan Griffin, cytując
„Zrealizuj swoje fantazje” dr Baumgartnera – cudowną księgę, który ma pomóc
przegnać chłód z jego małżeńskiego łóżka. Po drodze zdeterminowani małżonkowie do „realizacji swoich fantazji” angażują sąsiada – „złotą rączkę” (Stefan
Friedman), przypadkowego włamywacza
(Mariusz Pogonowski), a nawet zrozpaczoną, porzuconą przez męża, siostrę Pani
Griffin – Luzię (Magda Bogdan). Wszystko to owocuje dość zaskakującymi i zabawnymi zwrotami akcji.
Co nel ly Fried ma na ba wi do łez.
Dzielnie partneruje mu Tomaszewska
– jako pani domu skłonna spełnić każdą, najskrytszą fantazję seksualną, nie
tylko swego męża, ale również sąsiada
i włamywacza. Wysokie noty należą

Sygnały Płockie

stroni od współczesnych produkcji, m.in.
w „Ekipie” i „Skorumpowanych”. Ostatnio
też udziela się w dubbingu. Od września TV
PULS rozpoczęła emisję kultowej amerykańskiej kreskówki „Simpsonowie” o lekko
dysfunkcyjnej amerykańskiej rodzinie. Sąsiadem Simpsonów jest 60-letni Ned Flanders – człowiek bardzo pobożny, każdy
swój krok konsultuje z Biblią oraz z pastorem Lovejoyem, co czasami doprowadza
pastora do „białej gorączki”. – Ja dubbinguję tę właśnie postać oraz jeszcze kilka innych mniejszych wątków – mówi aktor
i przyznaje. – To świetna zabawa. W całym
filmie jest ze 400 postaci, a nas aktorów
z polskiego dubbingu sześciu.
(rł)

się Jackowi Mące, nie tylko za wysokie
obcasy.
Po spektaklu przypomniały mi się
słowa reżysera, który przed premierą (6
września) mówił tak: Ostatnia rzecz,
o jakiej myślę to chęć edukowania kogokolwiek. Mnie na tym nie zależy.
Chcę, żeby ktoś przyszedł i przez dwie
godziny pękał ze śmiechu i żeby pozostał radosnym człowiekiem na dłużej.
Myślę, że zadanie zostało wykonane.
O czym warto przekonać się, idąc na
„Dzikie żądze” 27 i 28 września.
Radosław Łabarzewski

Magdalena Tomaszewska jako pani Griffin
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GRECKIE SOUVLAKI

1. „Souvlaki” to rodzaj szaszłyku,
obok „gyrosa” najbardziej popularne
danie mięsne Hellady współczesnej i,
dla statystycznego turysty, niemal jej
wizytówka. Czyż bowiem nie odwiedza
on tego kraju raczej ze względu na bajeczne krajobrazy, niezawodną pogodę
(w sezonie wakacyjnym zwykle między
35 a 45 stopni w cieniu) i smakowitą
kuchnię niż przez szacunek dla Sokratesa, Pitagorasa, Peryklesa, Pindara, Eurypidesa, czy innych znakomitości filozofii, nauki, polityki, literatury albo teatru
Hellady klasycznej, kolebki nowożytnej
kultury europejskiej?
Wycieczka do Grecji – w danym wypadku dwutygodniowa trasa autokarowa
„Klasyczna Hellada”, zorganizowana
w sierpniu AD 2008 staraniem agencji
Rainbow Tours – to w samej rzeczy
prawdziwe repetytorium z historii starego kontynentu, poczynając od zamierzchłych czasów kultury mykeńskiej. Termin ten pochodzi od miasta Mykeny
(północno-wschodnia część półwyspu
Peloponez), zamieszkałego pono już
w trzecim tysiącleciu przed Chrystusem.
Okres jego największej świetności to
XIV, a zwłaszcza XIII wiek p.n.e.,
z których to czasów pochodzi Lwia Brama, prowadząca do ruin królewskiej
twierdzy i symbolizująca „miasto bogate w złoto” (Homer), a nade wszystko
Skarbiec Atreusza, czyli monumentalna
krypta kopułowa, zwana też Grobem
Agamemnona – w polskiej tradycji literackiej utrwalona mistrzowskim piórem
Juliusza Słowackiego.
Na przeciwległym brzegu półwyspu –
od XIX wieku oddzielonego od Grecji
kontynentalnej Kanałem Korynckim –
leży starożytna Olimpia, gdzie między
776 rokiem p.n.e. (pierwsza zapisana
data w dziejach Hellenów) a 393 rokiem
n.e. (edykt cesarza Teodozjusza I Wielkiego zakazujący praktykowania obyczajów i kultów pogańskich) co cztery
lata odbywały się zawody ku czci Zeusa
Olimpijskiego i gdzie od 1896 roku
znów zapalany jest symboliczny znicz.
Różnica tylko w tym, że o ile igrzyska
olimpijskie doby współczesnej są już
niemal wyłącznie celebracją sprawności
i tężyzny fizycznej, o tyle w starogreckich gimnazjonach atleci przygotowywali się do zmagań przy pomocy muzy-

Teart w Epidauros

ki, tańca i dysput intelektualnych (stąd
zapewne etymologia rodzimego: ,,gimnazjum”) – zgodnie z platońską koncepcją kalokagathii, akcentującą konieczność harmonii między duchowym a fizycznym rozwojem człowieka.
Ta szlachetna idea zdawała się też
przyświecać budowniczym starohelleńskiego centrum medycyny, czyli sanktuarium boga tej sztuki, Asklepiosa,
w Epidaurze (Peloponez wschodni). Pozostałości owego przybytku można
oglądać w zlokalizowanym na jego
miejscu muzeum – w bezpośrednim sąsiedztwie najsłynniejszego bodaj teatru
starożytności, zbudowanego w V wieku
p.n.e. według projektu Polikleta Młodszego i, mimo monumentalnych rozmiarów (audytorium obliczone na 14 tysięcy widzów), do dziś olśniewającego
akustyką. Odbywające się tam spektakle
pełniły ongiś konkretną funkcję terapeutyczną, uzupełniając kurację pacjentów
Asklepiosowego „sanatorium” od strony ducha. W epoce dzisiejszej, oddalonej od promiennych czasów kalokagathii o ponad dwa tysiąclecia, mają one
z konieczności wymiar stricte estetyczny – jak interesujące przedstawienie
Agamemnona, pierwszej części Aischylosowej Orestei, w piękny egejski
wieczór 22 sierpnia br.
W starożytnej części Koryntu (północna część Peloponezu), spacerując obok
ruin świątyni Apolla z VI wieku p.n.e.
i trybuny, z której około sześćset lat później św. Paweł ewangelizował mieszkańców tego miasta, przemieszczamy się zarazem od czasów pogańskiej świetności
Hellady ku świtowi chrześcijaństwa,
przypadającemu na okres kolonizacji
tych ziem przez Imperium Romanum – a
w kontynentalnej części kraju, głównie
w stolicy, co krok napotykamy antyk
grecki w harmonijnej konfiguracji
z rzymskim. Najlepiej widać to na przykładzie świątyni Zeusa Olimpijskiego,
największej w starożytnej Europie,
w pierwotnym, niekompletnym kształcie
wzniesionej przez Pizystrata, tyrana
Aten, w VI wieku p.n.e., a ukończonej
siedemset lat później z inicjatywy Hadriana, jednego z najświatlejszych cezarów
i wielkiego grekofila, wybitnie zasłużonego dla rozbudowy miasta u stóp Akropolu. Inne ślady jego tu obecności to
pobliski Łuk Hadriana, resztki cesarskiej

biblioteki oraz... bezgłowy biust na Agorze, nieopodal słynnej świątyni Hefajstosa, najlepiej zachowanego przybytku sakralnego z czasów starogreckich. Wszelako przechadzka po Atenach to ciągłe
przemieszczanie się w przestrzeni dziejów: kilkaset metrów od popiersia cezara
natrafiamy na stylowy kościółek bizantyjski, zbudowany na charakterystycznym planie równoramiennego krzyża,
a w bezpośrednim sąsiedztwie ruin biblioteki – na budynek meczetu, relikt prawie czterechsetletniej okupacji Hellady
przez Turków.
Pierwsze dekady odzyskanej niepodległości – krótkotrwała prezydentura J.
Kapodhistriasa i rządy Ottona Bawarskiego od 1830 do 1862 roku – dokumentuje natomiast zespół solennych neo-

Ligas” na Place, najstarszej dzielnicy
Aten, obfitującej, niczym paryski Montmartre, w przytulne kawiarenki i sklepiki. Na stołach specjały miejscowej
kuchni na czele z souvlaki, przy stołach
– turyści z Chin, Hiszpanii, Szwecji
i Polski, na estradzie – rozszerzony odpowiednik Tercetu Egzotycznego
i młodszy, znacznie ciekawszy zespół
folklorystyczny w wiązance popularnych ojczystych melodii i tańców (obowiązkowy temat z „Greka Zorby”),
z dodatkiem znanych piosenek z krajów
gości. Trudno, rzecz jasna, oczekiwać
przy podobnej okazji monologów z tragedii Sofoklesa – faktem jest jednak, ze
Grecja, po fundamentalnie ważnym dla
kultury europejskiej okresie helleńskim
i hellenistycznym, w rezultacie upadku

BAŁKAŃSKI KOCIOŁ

klasycznych gmachów Uniwersytetu,
Biblioteki Narodowej i Akademii, przed
którą „wartę honorową” pełnią posągi
najgodniejszych z godnych: Sokratesa
i Platona. Najbardziej wyraziste, by nie
rzec – dramatyczne zapętlenie czasu historycznego obserwujemy wszakże w Salonikach, drugim co do wielkości mieście
Grecji (1.250.000 mieszkańców). Jest to
stolica regionu Macedonii, nazwę zawdzięczająca siostrze Aleksandra Wielkiego, Thessalonice, a zarazem prężny, nowoczesny ośrodek przemysłowo-handlowy: może też dlatego zabytkowe budynki kościołów św. Demetriusza i Hagia
Sophia (swoistej miniatury bardziej znanej świątyni w Konstantynopolu), pozostałości starożytnego forum Romanum,
czy Biała Wieża z XV stulecia znajdują
się tu w bezpośrednim sąsiedztwie dwudziestowiecznych arterii i blokowisk.
2. Mimo wszystko jednak, w odniesieniu do Grecji współczesnej, dylemat „Sokrates czy souvlaki” nie pozwala o sobie
zapomnieć. Stojąc w niemiłosiernym
upale przed Propylejami, bramą wejściową na Akropol, oblegany przez armię turystów tylko trochę mniej liczną niż ciągnące pod Termopile wojska perskiego
władcy Kserksesa, zastanawiam się, czy
całe to imponujące dziedzictwo kulturowe nie jest obecnie tylko czymś na kształt
historycznego skansenu. Nie tyle „arką
przymierza między dawnymi a nowymi
czasy”, ile obiektem skrzętnej penetracji
amatorów pamiątkowych zdjęć i kolekcjonerów wakacyjnych wrażeń.
Nieco podobne refleksje wywołuje
„wieczór grecki” w restauracji „Neas

Cesarstwa Bizantyjskiego na parę wieków została wyłączona z obszaru owej
kultury i, choć w ciągu ostatnich ponad
stu lat wydała kilku twórców prawdziwie wybitnych (w literaturze przede
wszystkim K. Kavafis, w muzyce „poważnej” – Y. Xenakis, w „niepoważnej”
– Vangelis), nigdy nie zajęła już na nim
miejsca tak eksponowanego, jak w dobie antyku. W popularnym odbiorze jej
muzyczną wizytówką pozostają skoczne
melodie grane na bouzouki (lokalny odpowiednik mandoliny) albo przeboje
Demisa Roussosa, w menu konsumpcji
duchowej sytuujące się gdzieś na poziomie souvlaki. Albo wręcz gyrosa.
Czyżby więc nadal rację miał Byron –
czynnie zaangażowany w sprawę greckiej niepodległości i wynagrodzony za
to pomnikiem w centrum Aten – pisząc
w Don Juanie o „nowych Grekach”,
którzy „ledwie z posłuchów” wiedzą „o
wyspach szczęśliwych duchów” (tłum.
E. Porębowicz)? Albo Norwid, z gorzką
ironią wytykający tymże „nowym Grekom” w wierszu Marmur biały niedostatek szacunku dla świetności ich kulturowego dziedzictwa, reprezentowanego przez Homera, Fidiasza czy Temistoklesa? Trzeba wszakże pamiętać, że synowie nowożytnej Hellady, podobnie
jak mieszkańcy kraju nad Wisłą, wytrwale dążyli do wyzwolenia spod obcego
jarzma i że w 1830 roku wreszcie im się
to udało (mocą dziejowego paradoksu,
prawie dokładnie wtedy, gdy tym drugim akurat się nie udało). Trudno też zaprzeczyć, że współczesna Grecja to,
w hierarchii europejskiej, państwo stojąSygnały Płockie
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ce pod każdym względem wyżej niż
Polska (choć jej władze rozmyślnie fałszowały wskaźniki rozwoju gospodarczego w unijnych raportach celem szybszego wejścia do strefy euro). Nadal jest
jednak zastanawiające, dlaczego inicjatywa przeprowadzenia zasadniczo ważnych dla poznania kultury starohelleńskiej badan archeologicznych w Mykenach i w Delfach – malowniczo położonych na stokach potężnych gór Parnasu
i znanych jako centrum kultu Apollina
oraz siedziba jego wyroczni Pytii – nie
wyszła od niepodległych już Greków,
których, w drugim przypadku, trzeba
było wysiedlać z terenu wykopalisk nawet przy użyciu siły. Podobnie znamienny wydaje się fakt, że unikatowy zespół klasztorów bizantyjskich (ongiś 24,
obecnie 5), nie mniej malowniczo usytuowanych na Meteorach, czyli ogromnych piaskowcowych skałach w Tesalii
(Grecja północna), funkcjonuje dziś
głównie jako obiekt turystyczny (nakręcono tu nawet jeden z filmów z Jamesem Bondem)...
3. John Fowles, jeden z najwybitniejszych brytyjskich prozaików XX wieku, w sławnej powieści Mag (1966) porównał Grecję wysp do czarodziejki
Circe, w której towarzystwie wrażliwy
na własnym punkcie „artysta-podróżnik
[...] nie powinien przebywać zbyt długo” (tłum. E. Fiszer). W warunkach
dwutygodniowego objazdu autokarowego jest to przestroga stricte retoryczna – zwłaszcza, że wysp należących do
terytorium państwa greckiego jest ponad tysiąc. Udaje nam się odwiedzić
dwie z tak zwanych Wysp Sarońskich,
między
kontynentalną
Attyką,
a wschodnim Peloponezem: Hydrę
i Spetses.

Autor przy pomniku Byrona

W historii Hellady zajmują one miejsce dość szczególne: Hydra jako jedyna,
być może, część tego kraju nigdy nie
podbita przez Turków, Spetses – jako
miejsce urodzenia Lascariny Babouliny, bohaterki narodowej Grecji i pierwszej bodaj w dziejach kobiety-admirała (!), nader zasłużonej w wojnie o niepodległość w latach 1821-1830. W sensie widokowym większą atrakcją jest
zapewne ta pierwsza – vide tętniąca życiem przystań w zatoczce u stóp wzgóSygnały Płockie

rza z licznymi domkami, malowniczo
„doczepionymi” do urwistych skał aż
po prawosławną świątynię na szczycie,
skąd rozpościera się imponująca panorama wyspy. W wielonarodowym i wielorasowym tłumie twarze o klasycznych
rysach greckich są doprawdy rzadkością – co powoduje paradoksalne wrażenie, iż Hellada, w starożytności z błogosławionym skutkiem cywilizacyjnym
kolonizująca ziemie od południa Półwyspu Apenińskiego po bez mała barbarzyńską Kolchidę nad Morzem Czarnym, sama stała się obecnie przedmiotem swoistej kolonizacji ze strony ludów Wschodu: Chińczyków, Koreańczyków, Rosjan.
MACEDOŃSKO-SERBSKI BIGOS

1.W drodze do Hellady i z powrotem
przejeżdżamy między innymi przez –
należące kiedyś do Jugosławii – Serbię
i Macedonię. Kraje te nie mają, jak wiadomo, unijnego obywatelstwa – toteż
pilot naszej wyprawy, sympatyczny
skądinąd pan Marcin, z dość bezceremonialnym przekąsem określa je mianem „dzikich”.
Może to dziwić o tyle, że dawna federacja Słowian południowych przez Josipa Broz-Tito została wykreowana na
kraj nad Wisłą, Moskwą czy nawet
Wełtawą postrzegany niemal jako „zachodni”. Że zaś „bałkański kocioł”
właśnie na tym terenie tradycyjnie osiąga temperaturę najbardziej wybuchową,
dziś mamy tam do czynienia z sytuacją
znaczne bardziej złożoną, przypominającą – gdyby kusić się o kolejną metaforę kulinarną – mocno pikantny bigos.
Jego pierwszym składnikiem okazała
się Macedonia, wyłamując się w 1991
roku z federacji jugosłowiańskiej, deklarując surrealistyczne ambicje inkorporowania do swego terytorium
wspomnianego już regionu Grecji ze
stolicą w Salonikach – i w efekcie osiągając tyle, że obecnie w Helladzie „nową” Macedonię określa się albo jako
„Skopie” (nazwa stolicy) albo, jeszcze
bardziej wzgardliwie, jako FYROM
(„Former Yugoslav Republic Of Macedonia” czyli „Dawna Jugosłowiańska
Republika Macedonii”). Zarazem jednak ten mały, biedny i wciąż nękany
konfliktami etnicznymi kraj zyskał potężnego protektora w postaci Stanów
Zjednoczonych, w istotnej mierze zainteresowanych rozparcelowaniem sukcesji po marszałku Tito – toteż macedońska policja jeździ chryslerami albo
chevroletami, a przez większość terytorium państwa, z północy na południe,
prowadzi autostrada, o jakiej w większej i bardziej zasobnej Polsce przez
najbliższe lata trudno nawet marzyć.
2. Na rozpadzie federacji jugosłowiańskiej najbardziej ucierpiała jej największa, stołeczna niejako Republika Serbii,
od secesji Czarnogóry w 2006 roku pozbawiona na dodatek dostępu do morza.
Jej ludność, mimo tradycyjnych sympatii
prorosyjskich, była też znana z przyjaznego nastawienia do Polski –
i to z wzajemnością, widoczną... chociażby w Płocku. Stąd w czasach peerelu często wyjeżdżały delegacje i wycieczki do

Fragment murów twierdzy Kalemegdan

„bratniej” Loznicy, tu jednej ze szkół
i jednej z ulic nadano imię Vuka Karadžića, wybitnego etnografa i językoznawcy,
tu regularnym gościem na imprezach naukowych i kulturalnych bywał osiadły
w Warszawie literat Branko Čirlić – tu
wreszcie przez długie lata mieszkał i pracował ojciec autora tych słów, Franciszek, wybitny działacz społeczno-kulturalny i wielki przyjaciel Jugosławii,
w lipcu 1973 roku reprezentujący Polskę
na piątej międzynarodowej konferencji
z cyklu „Nauka i Społeczeństwo” w Dubrowniku z francuskojęzycznym referatem „Rozwój kultury i nauki w mieście
na etapie industrializacji” (chodziło oczywiście o ówczesny Płock). Bo też wszystkim, którzy wierzyli w realność „socjalizmu z ludzką twarzą”, czyli swoistego
złotego środka między ascetycznym sowieckim zamordyzmem a kapitalistycznym „wielkim żarciem”, eksperyment
ustrojowy marszałka Tito (przez Kreml
w ostateczności tolerowany jako „okno
wystawowe” kontrowersyjnego systemu
na Zachód) mógł się z pewnością wydawać rozwiązaniem prawie idealnym.
Co z tych sentymentów i nadziei przetrwało do dziś? Propolskie sympatie Serbów po udziale naszych oddziałów w interwencji wojsk NATO w tym kraju
w 1999 roku odczuwalnie osłabły. Loznicy od dawna nie wymienia się już
wśród miast partnerskich Płocka, z którego mapy prawie zniknęło też nazwisko
Karadžića. Zniszczone budynki ministerialne w centrum Belgradu wciąż przypominają o nalotach z końca ubiegłego
wieku, a jedynym, zupełnie przypadkowym „płockim” akcentem okazuje się
wiszący most wantowy na Sawie, zbudowany wedle identycznego projektu, co
ten na Wiśle na wysokości Podolszyc
(warto w tym miejscu dodać, że największym na świecie mostem tego typu jest
grecki Rion-Antillion, przez który przejeżdżaliśmy opuszczając Peloponez).
Standardy wygody i czystości w hotelu
w Kruševaću (ponad sto kilometrów na
południe od Belgradu) przywołują jeszcze bardziej konkretne skojarzenia rodzime – z okresem późnego Gomułki, nie
bez podstaw wymienianego czasem jako
antyprzykład światłego komunistycznego dyktatora a la Josip Broz-Tito.
Osoby w sprawach serbskich kompe-

tentne twierdzą, że najgorsze kraj ten ma
już za sobą. I rzeczywiście, można mieć
taką nadzieję spacerując po nieodmiennie uroczym Belgradzie, malowniczo
położonym u ujścia Sawy do Dunaju
(piękna panorama z wysokości dawnej
tureckiej twierdzy Kalemegdan), albo
oceniając postępy prac nad wykończeniem bazyliki św. Sawy, największej
świątyni prawosławnej na świecie. Czy
zaś o dawnych polsko-serbskich zażyłościach będzie można, w aktualnej sytuacji politycznej, pamiętać głównie dzięki
pierwszej części filmu Jak rozpętałem
II wojnę światową (1969), nieuchronnie
pokaże czas.
Andrzej Dorobek
PS Ostatnim epizodem naszej wyprawy był nocny spacer po Budapeszcie pod
przewodnictwem przemiłego Ferenca,
dzielącego nazwisko z... redaktorem naczelnym tygodnika „Nie” i jakby „nie”
do końca z tej racji szczęśliwego. Rozprawiając o historii i zabytkach tego miasta (katedra NMP zwana kościołem Macieja, Baszta Rybacka) ciskał on gromy
na obecne władze węgierskie, z racji prywaty, partykularyzmu, korupcji i braku
jakiejkolwiek troski o interes publiczny,
czy dziedzictwo narodowe otoczone niechęcią, jeśli nie wręcz pogardą obywateli. Poczułem się nieomal jak na ojczystych śmieciach – choć pod względem
urody miejskiego krajobrazu rodzima
stolica nie wytrzymuje tu jakiegokolwiek porównania.

Klasztor św. Trójcy
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Fał szy wy Ja gieł ło
172 banknoty stuzłotowe z powtarzającymi się numerami serii oraz pistolet
bez numerów seryjnych i roku produkcji
znaleźli policjanci u 67-letniego mężczyzny i jego 58-letniej żony.
Mężczyzna jest doskonale znany
funkcjonariuszom. – Ponad połowę życia przesiedział w więzieniach, głównie
za fałszerstwa dokumentów i pieniędzy
– mówi zastępca naczelnika sekcji kryminalnej KMP komi sarz Mariusz
Kryszkowski. – Jest artystą malarzem,
ale twierdzi, że to niedochodowa działalność, skoro w supermarketach można kupić obrazek już za 50 zł. Wziął się
więc do fałszowania, ma pseudonim
„Złota rączka”.

– W Płocku zrobiło się o nim głośno
pod koniec ubiegłego roku – opowiada
Anna Lewandowska z Zespołu Prasowego Policji. – 22 listopada 2007 roku płoccy funkcjonariusze CBŚ KGP
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weszli do domu w podpłockim Rogozinie. Wynajmował go „Złota rączka”.
Funkcjonariusze znaleźli wtedy sprzęt
do produkcji banknotów i około 1500
kart papieru z częściowo naniesionymi
znakami zabezpieczającymi banknoty.
Fałszerz został zatrzymany, ale chociaż za jego „twórczą działalność”
Kodeks Karny przewiduje od 5 do 25
lat pozbawienia wolności, sąd nie zastosował tymczasowego aresztowania.
Artysta najwidoczniej uznał, że zapaliło się dla niego zielone światło.
Ostatnio w naszym mieście znów
zaczęły pokazywać się fałszywe banknoty i policjanci rozpoczęli działania, które miały doprowadzić do ich

wytwórców i osób wprowadzających
je do obiegu. – To groźny proceder, bo
traci tu nie tylko Skarb Państwa, ale
i Bogu ducha winni ludzie, którzy
przypadkowo wchodzą w posiadanie

fałszywki – mówi komendant miejski
Jarosław Brach.. – Jeśli w banku czy
sklepie zostanie wykryta, to osoba,
która chciała nią płacić, musi się wytłumaczyć, skąd ją ma i zawsze taki
pieniądz jej przepada.
W ciągu roku kryminalni mieli aż 100
spraw związanych z fałszywymi banknotami. Policjanci byli prawie pewni,
że są dziełem „Złotej rączki”. 2 września
działania funkcjonariuszy wkroczyły
w punkt kulminacyjny. Policjanci wiedzieli, że fałszerz wraz z żoną wyruszyli
swoim golfem w drogę i będą chcieli puścić w obieg kolejne fałszywki. Byli obserwowani, a na terenie woj. łódzkiego
zatrzymano ich do kontroli. Przeszukano
samochód i podróżujące nim osoby. Kobieta miała w torebce cztery koperty, a w
nich w sumie 172 nowiutkie banknoty
100-złotowe z powtarzającymi się numerami serii. W schowku auta tkwił pistolet Walter bez numerów seryjnych
i roku produkcji.
– Nasz artysta był bardzo spokojny,
sam krytycznie wypowiadał się o fałszywkach. Narzekał, że nie ma dość dobrego papieru, żeby osiągnąć idealną
jakość pieniędzy – opowiada kom. Mariusz Kryszkowski. – Spokój „Złotej
rączki” wynika z jego dotychczasowych życiowych doświadczeń, głównie
więziennych. Stwierdził, że spodziewa
się spędzić resztę życia za kratkami.
Mimo, że fałszerz produkował pieniądze masowo, małżeństwo nie jest
zamożne; nie mają mieszkania, wynajmują domy, w których od razu uruchamia ją produkcję. Żona pochodzi
z Warszawy, mąż z Krakowa. Kiedyś
fałszował także dokumenty, ale mówi,
że to żaden biznes, narobić trzeba się
sporo, a zarobek marny, 100, czasem
200 zł za sztukę.

Fałszerz sam powiedział policjantom, że sprzęt, na którym wykonuje
pieniądze, znajdą w jego wynajętym
domu, tym razem w Leszczynie Księżym w gm. Bielsk. On i jego żona trafili do policyjnego aresztu, a wynajmowana przez nich posesja została zabezpieczona przez policjantów. Gdy kryminalni i technicy prowadzili przeszukania, „Złota rączka” był na miejscu
i spokojnie przyglądał się, jak policjanci zabezpieczają wysokiej jakości drukarkę i komputer oraz materiały malarskie. Artysta ręcznie „podrasowywał”
swoje szczególne „obrazki” już po ich
wydrukowaniu.
– To jeszcze nie koniec tej sprawy –
zapowiada komendant Brach. – Będziemy sprawdzać, gdzie fałszywe banknoty były rozprowadzane i w jakim czasie.
Musimy się dowiedzieć, czy fałszerstwami nie zajmowała się jakaś większa grupa i kto wprowadzał banknoty
do obiegu.
(m.d.)

Sygnały Płockie

* HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA *
Tegoroczne obchody 88. rocznicy ”cudu nad Wisłą” zakończyła 21 sierpnia sesja naukowa w Towarzystwie Naukowym Płockim, poświęcona stacjonującemu
w Płocku w okresie międzywojennym 8.Pułkowi Artylerii Lekkiej. Sesji towarzyszyła wystawa odznak wojskowych i archiwaliów 8 PAL.

Pułk Krzywoustego
Dzieje 8. Płockiego Pułku Artylerii Lekkiej datują się od 11 listopada 1918 roku.
Wówczas grupa oficerów byłej armii rosyjskiej i warszawskich ochotników (uczniów i studentów) skierowana została do
Rembertowa, by przejąć pozostawione
przez Niemców działa i wyposażenie artyleryjskie. W ciągu miesiąca sformowano
i wyszkolono 4 baterie, uzbrojone w rosyjskie i niemieckie działa. 17 grudnia 1918 r.
nowy oddział otrzymał nazwę – 8. pułk artylerii polowej. Pierwszym dowódcą został
płk Juliusz Rómmel, późniejszy generał,
dowódca obrony Warszawy w 1939 roku.
W styczniu żołnierzy wysłano na front.
Pierwszy chrzest bojowy przeszli w okolicach Lwowa, walcząc z Ukraińcami. Pod
Pskowem ponieśli ciężkie straty i pułk
praktycznie przestał istnieć. Odtworzono
go we wrześniu 1920 roku, a na przełomie
1921 i 1922 roku przemieszczono pułk do
Płocka. Wtedy uchodził już za jeden z lepiej wyszkolonych i wyposażonych. Zasadnicze uzbrojenie stanowiły 24 armaty,
12 haubic (najpierw niemieckich potem
polskich, produkowanych w Stalowej
Woli) i ciężki karabin maszynowy (34
kg), który służyć miał do obrony przeciwlotniczej, ale był bardzo niecelny i wymagał specjalnej amunicji. Sprzęt pomocniczy stanowiły przyrządy optyczno-miernicze jak lornetki, kątomierz.
Pułk liczył 750 żołnierzy (w tym 50
oficerów i 70 podchorążych) i blisko 700
koni. Łączność opierała się na jednokablowej linii telefonicznej i 4 radiostacjach.
Obsługa działa, które ciągnęło 6 koni, liczyła od 12 do 14 żołnierzy. Maksymalna
prędkość przemieszczania się wynosiła
30-40 km dziennie. Rozwinięcie pułku na
stanowiska ogniowe trwało około 2 godzin, przede wszystkim ze względu na
czasochłonne rozwijanie drutów łącznościowych. Jednostką dowodzili kolejno:
płk Juliusz Rómmel, płk Leszek Roguski,
płk Aleksander Batory, płk Mikołaj Ordyczyński i ppłk Jan Domasiewicz.
Stacjonowanie pułku w Płocku odmieniło życie miasta i okolic. Wojsko zajęło
koszary przy ul. Warszawskiej, gdzie
w jednym z 14 budynków (dziś siedziba
PWSZ) rozlokował się sztab. W trzech
budynkach poklasztornych na piętrowych
łóżkach rozlokowano część żołnierzy.
W tzw. koszarach płońskich (dziś teren
SW Włodkowica) również rezydowali
żołnierze, mieściło się tam też kasyno podoficerskie i ambulatorium weterynaryjne. Do 1926 roku prochownia była przy
ul. Otolińskiej, a potem przeniesiono ją do
tzw. jaru Cholerki. Na terenie dzisiejszego
Zespołu Szkół Techniczych ,,70” był plac
ćwiczeń, a w obecnej siedzibie straży pożarnej izba chorych. Wojsko zajęło także
dwa spichlerze, przy obecnej ul. Kazimierza Wielkiego. Dysponowało także niewielkim poligonem koło Raciąża.
8 PAL pokojowo koegzystował ze stacjonującym również w tym czasie
Sygnały Płockie

w Płocku 4. Pułkiem Strzelców Konnych.
Goszczono się nawzajem na pułkowych
świętach i uroczystościach, utrzymywano
więzi towarzyskie, również poza koszarami. Między pułkami stosunki popsuły się
tylko raz, podczas przewrotu majowego
w 1926 roku. Strzelcy opowiedzieli się za
Piłsudskim, artylerzyści zostali przy rządzie i nie opuścili koszar. Sytuacja musiała być napięta, bo zarządzono pogotowie
bojowe. Jeszcze w następnym roku, jeden
i drugi pułk, zrezygnowali z obchodów
swoich świąt pułkowych. Potem wszystko wróciło do normy.
W 1938 roku społeczeństwo powiatu
płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego
ufundowało 8. pułkowi sztandar z herbem
Płocka, który przekazał żołnierzom 12 maja
marszałek Edward Rydz-Śmigły. 20 listopada tego samego roku pułk otrzymał patrona
– króla Bolesława Krzywoustego. Por. Jan
Walter skomponował pułkowego marsza.

Pułk opuścił koszary 30 sierpnia 1939
roku i dołączył do 8. Dywizji Piechoty,
osłaniającej granicę w rejonie Mławy. Do
walk włączony został 3 września, jednakże nie w całości, lecz w częściach, jako
wsparcie innych formacji. Walczył pod
Przasnyszem, Gruduskiem, Ciechanowem, Glinojeckiem, Dębem. Pod naporem przeważających sił wroga, wycofywano się w kierunku Modlina, ponosząc
pod Zakroczymiem i w trakcie odwrotu
poważne straty, głównie za sprawą nieprzyjacielskiego lotnictwa. Swój szlak
bojowy 8. Płocki Pułk Artylerii Lekkiej
zakończył broniąc Modlina i Warszawy.
Dzień przed kapitulacją zakopano sztandar i proporzec pułkowy, by nie wpadły
w ręce Niemców.
Historię pułku przybliżył zebranym dr
Michał Trubas, a o odznakach wojskowych w II Rzeczypospolitej i przygotowanej przez płocki oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego wystawie
(ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego
i kuzyna chorążego Zenona Bersza) opowiadał Marek Wujkowski.
E.J.

Unijne dylematy (1)

Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej minęło już ponad cztery lata, ale nadal wiemy o niej, tak naprawdę, niewiele. Aby można było
w znacznym stopniu wykorzystywać szanse, jakie daje nam przynależność do niej oraz prawa przysługujące nam po wstąpieniu do Unii
Europejskiej, musimy naszą wiedzę pogłębiać i rozwijać. W tym celu
proponujemy czytelnikom cykl artykułów, które w skrótowy i prosty
sposób przybliżą nam historię, ideę oraz funkcje Unii Europejskiej.

Skąd się wzięła?
Aby zrozumieć idee Wspólnoty należy zacząć od historii. Często, mówiąc
o integracji europejskiej, mamy na myśli czasy po II wojnie światowej, zupełnie za pomina jąc o wyda rze niach
znacznie wcześniejszych. Idea zintegrowania ziem basenu Morza Śródziemnego zrodziła się już w IV w.
p.n.e. w starożytnej Grecji i realizowana była początkowo przez Aleksandra
Wielkiego. Następnym etapem była
dominacja wielkiego Rzymu trwająca
do 476 r. Przez następne stulecia przeważała idea państw narodowych, choć
i wtedy takie potęgi jak państwa Habsburgów, czy Jagiellonów wyrastały ponad państwa regionalne.
Kolejnym wielkim wydarzeniem na
arenie europejskiej był podbój dokonany przez Napoleona Bonaparte. Opanował on Europę od Pirenejów aż do
Moskwy, narzucając podbitym ludom
własne prawa. Lecz i to przedsięwziecie zakończyło się niepowodzeniem.
W wieku XIX i XX ponownie zaczęły
się ścierać polityczne interesy wielkich
mocarstw o hegemonię w Europie,
które kończyły się I i następnie II wojną świa to wą. Na szczę ście żad na
z głównych idei tego okresu – faszyzm
i komunizm – nie odniosły ostatecznego zwycięstwa. Ludzkość, po makabrycznych doświadczeniach światowych konfliktów zmieniła swoje nastawienie do międzynarodowej polityki. Głód, wyniszczenie, choroby, dotknęły każdą stronę konfliktu i spowodowały pojawienie się nowych idei,
któ re mia ły by za po biec ko lej ne mu
konfliktowi. Największym zwolennikiem zjednoczonej Europy był wówczas premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, który widział w zintegrowanym kontynencie siłę i potęgę.
Jed ność Eu ro py po pie ra ły rów nież
Stany Zjednoczone poprzez udzielenie
pomocy w postaci Planu Marshala,
skierowanego nie tylko do Europy Zachodniej, ale także do Związku Radzieckiego i państw będących pod jego
zwierzchnictwem. Sama realizacja planu nie była jednak taka prosta jak zakładano i ostatecznie doprowadziła do
ekonomicznego i politycznego podziału starego kontynentu. Zachód postawił jednak na integrację.
Pre kur so rem Wspól no ty Eu ro pej skiej była Unia Krajów Beneluksu, dająca swobodę celną temu regionowi.
Wchodzące w jej skład państwa: Belgia, Ho lan dia i Luk sem burg, da ły
przykład jednoczenia się i wywarły

niemały wpływ na przyszłe struktury
wspólnotowe.
9 maja 1950 roku rozpoczęła się realizacja planu Schumana – ministra
spraw zagranicznych Francji, jednego
z założycieli Wspólnoty. Był to nowy
rozdział w historii naszego kontynentu.
Postawiono na integrację ekonomiczno-gospodarczą, czego efektem było
podpisanie18 kwietnia 1951 roku w Paryżu (na 50 lat) traktatu, powołującego
do życia Europejską Wspólnotę Węgla
i Stali. Sygnatariuszami były: Francja,
Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia
i Luksemburg. Traktat ten stał się pierwszym aktem prawnym, opisującym
instytucje oraz zasady integracji europejskiej. Następnie 25 marca 1957 roku
w Rzymie podpisano dwa traktaty poszerzające integrację, które ustanawiały Europejską Wspólnotę Gospodarczą
(EWG) oraz Europejską Wspólnotę
Energii Atomowej (EURATOM). Dalsze pogłębienie procesu integracyjnego
przyniósł Jednolity Akt Europejski (ratyfikowany w 1987 roku), reformujący
Traktaty Rzymskie. Zakładał on także
powstanie w przyszłości Unii Gospodarczej i Walutowej.
Kolejnym bardzo ważnym etapem
był rok 1992, kie dy to pod pi sa no
Traktat o Unii Europejskiej, znany
również jako Traktat z Maastricht.
Akt ten przekształcał EWG we Wspólnotę Europejską oraz powoływał Unię
Europejską, obejmującą wszystkie dotych cza so we Wspól no ty. W ro ku
1997, podpisano w Amsterdamie traktat, wprowadzający poprawki do poprzednich traktatów i innych aktów
wspól no to wych. Ko lej nym eta pem,
bardzo ważnym dla Polski, było ratyfi ko wa nie Trak ta tu Ni cej skie go
w 2000 roku. Miał on przygotować
Unię do największego dotychczas poszerzenia o nowe kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Jego rezultatem
było wstąpienie 1 maja 2004 roku do
UE Polski i pozostałych dziewięciu
krajów.
Obecnie Unia liczy 27 państw, co nie
przeszkadza w pogłębianiu integracji,
która nadal trwa i będzie się rozszerzała. Od 9 miesięcy trwa proces ratyfikacji kolejnego Traktatu reformującego,
podpisanego 13 grudnia 2007 w Lizbonie. Na odpowiedź na pytanie, czy wejdzie on w życie, wprowadzając znaczne zmiany do prawa wspólnotowego,
musimy jednak poczekać, aż zostanie
on przyjęty przez wszystkie państwa
członkowskie.
Tomasz Szczęsny
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Kronika osiedli

Płocki Zulusek Bambo

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Na koniec wakacji

W bardzo nietypowy, ale niezwykle
atrakcyjny sposób spędziły wakacje
dzieci z Filii Bibliotecznej nr 8 Książnicy Płockiej – przez dwa miesiące
wędrowały po Republice Południowej
Afryki. Niestety, była to wirtualna podróż, podczas której dzieciaki poznawały kulturę i obyczaje leżącego tysiące kilometrów od Polski czarnego
lądu. Kierownik biblioteki Elżbieta
Podwójci-Wiechecka wraz z pracownicami prowadziła dla najmłodszych
zajęcia, na których dzieciaki uczyły
się historii RPA, poznawały legendy
i przyrodę. Były też zajęcia plastyczne, muzyczne i kulinarne. Te ostatnie
mog ły się od być dzię ki spe cjal nej
książce kulinarnej, którą dzieci otrzymały z ambasady RPA.
Podsumowanie wirtualnej podróży
odbyło się 28 sierpnia. Na uroczystość przy by li zna mie ni ci go ście,
m.in. ambasador RPA – Febe C Pot-

gieter-Gqubule z mężem i synem,
prezydent Mirosław Milewski, przewodniczący Rady Miasta – Tomasz
Kor ga oraz przed sta wi cie le służb
mundurowych, dzięki którym wakacje w bib lio te ce by ły bez piecz ne.
Każdy z gości honorowych otrzymał
wyhaftowaną w murzyńskie wzory
koszulkę oraz afrykański naszyjnik.
Pre zen ty oso bi ście przy go to wa ły
dzieci podczas wakacyjnych zajęć.
Zgromadzeni podziwiali też makietę
afrykańskiej wioski i plemienne stroje. Były śpiewy, tańce, każdy mógł
się dowiedzieć, np. co jedli Zulusi,
albo jak wyglądały ich chaty, a na koniec każ dy z za pro szo nych mógł
spróbować afrykańskich dań, które
specjalnie na tę okazję przygotowały
płockie Zuluski Bambo – piosenkę
pod takim tytułem odtańczyły nie tylko dzieci, ale wszyscy zebrani, łącznie z panią ambasador.
(m.d.)

Zdrowe łamanie głowy
Płocki Klub Miłośników Rozrywek
Umysłowych ”Relaks” rozwija się coraz
dynamiczniej i na swe szaradziarskie
turnieje ściąga coraz więcej i coraz lepszych zawodników. W IV ogólnopolskim turnieju o mistrzostwo Płocka rywalizowało 36 ”tęgich głów” m.in.
z Poznania, Torunia, Warszawy, Krakowa, Inowrocławia. Zadania przygotowane przez prezesa Zarządu Głównego Federacji Klubów Szaradzistów – Stanisława Bruszkowskiego nie były łatwe.
Można było zdobyć maksymalnie 78
punktów w dwóch rundach.
Blisko tego była Agnieszka Warwas
z Poznania, która w sumie uzbierała 67
punktów i zdobyła mistrzowski tytuł.
O jeden punkt mniej zdobył Stanisław
Wójtowicz spod Warszawy, a o 3
mniej Marcin Radoń z Krakowa. Te
niewielkie różnice świadczą o wyrównanym, wysokim poziomie turnieju.
Najlepszy z płocczan – Robert Romanowski uplasował się na 5. miejscu
z 56 punktami.
W ,,Relaksie” można nie tylko rozwiązywać krzyżówki i szarady. Dla
swoich członków (i nie tylko) klub
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zorganizował w sierpniu na terenie
ogrodu działkowego im. T. Kościuszki
integracyjny wieczorek taneczny, na
którym bawiło się 90 emerytów i rencistów. Kilka dni później 40 dzieci
z osiedli: Kochanowskiego i Łukasiewicza pojechało na wycieczkę do Kołacinka koło Łowicza, gdzie zwiedzali
Park Jurajski, szukali złota i uczestniczyli w grach i zabawach zręcznościowych. Po takich atrakcjach bardzo
sma ko wał im obiad, za ser wo wa ny
przed podróżą powrotną.
Natomiast na ,,Pożegnanie lata” zorganizowano dla dzieci turniej szaradziarski, w którym (w dwóch grupach
wiekowych) próbowało swych sił 90
dzieci. Kolejny dziecięcy turniej szaradziarski dla podpiecznych organizacji
„Nadzieja w nas” miał miejsce 29 sierpnia w Ogrodzie Jordanowskim.
Organizatorzy dziękują sponsorom:
Urzędowi Miasta Płocka, Urzędowi
Mar szał kow skie mu i Mi ni ster stwu
Pracy i Polityki Społecznej za finansowe wsparcie, bez którego organizacja
wy mie nio nych im prez nie by ła by
możliwa.
(j)

Na zakończenie wakacji zarząd osiedla ,,Dworcowa” wspólnie z klubem
osiedlowym PSML–W zorganizowali
dla dzieci i młodzieży na boisku szkoły
przy ul. Chopina V Turniej Dzikich
Drużyn. Chętnych do kopania piłki było wielu; zgłosiły się zespoły nie tylko
z osiedla Dworcowa, ale i z innych,
w sumie 150 osób.
Dopisała pogoda i duch rywalizacji.
Po zaciętych zmaganiach, wśród najmłodszych najlepsza okazała się drużyna Skarpa Podole Juniorzy. W grupie
starszych uczniów szkół podstawowych
(kl. IV – VI) triumfował zespół Skarpa

Podole, a wśród gimnazjalistów I miejsce zajęła drużyna „Dam mleko”. Najlepszym strzelcem turnieju był Kamil
Piszczyński, a bramki najskuteczniej
bronił Radosław Natałko.
Zwycięzcy otrzymali puchary, pozostali piłki i gadżety. Na zmęczonych piłkarzy czekały napoje, batony i chipsy.
Organizatorzy dziękują sponsorom za
pomoc w organizacji turnieju: Urzędowi
Miasta Płocka, wiceprzewodniczącemu
RMP Arkadiuszowi Iwaniakowi, klubowi radnych SLD, firmie Bular i sklepom
„Przybylińska” i „Hades”.
Zarząd Osiedla Dworcowa

Kolory życia nad Soliną
Sendeń, Strupczewo i Solina – w te
miejsca pojechali podczas tegorocznych
wakacji podopieczni Stowarzyszenia
„Kolory Życia”. Co roku płocka organizacja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych stara się, aby organizowanie
przez nią wycieczki i turnusy obok rehabilitacji miały też dużo wspólnego z rekreacją. Kolorowe wakacje kończył pobyt w „Zielonej Szkole” w Sendeniu.
Wcześniej (w dniach 22 lipca – 5 sierpnia) podziwiali Solinę, a w Strupczewie
poznawali pracę w pasiece.
– Wyjazd do Strupczewa bardzo mi
się podobał, wolontariusze zorganizowali dla nas podchody i nawet zostałam
„Królową Pszczół”- wspominała

uczestniczka Marta. – Takie spotkania
wiele nam dają – zapewnia jedna z matek, która była na obozie nad Soliną.
– Nie jest nam łatwo. Opiekujemy się
niepełnosprawnym dzieckiem i często
przychodzą myśli, że nasze problemy są
największe na świecie. Podczas spotkań
z psychologiem i rodzicami w podobnej
sytuacji, można nabrać dystansu, podpatrzeć jak inni sobie radzą, podzielić
doświadczeniami.
Na obóz, oprócz 30-osobowej grupy
niepełnosprawnych w różnym wieku i z
różnymi dysfunkcjami, wyjechało także
dziesięciu wolontariuszy. Ich wyjazd
wsparła Fundacja „Fundusz Grantowy
dla Płocka” i PFRON.
(rł)

Wojna w Darmstadt
29 września w Domu Darmstadt gościć będzie Klaus Honold, dziennikarz
gazety „Darmstädter Echo”. Wygłosi on
wykład (w języku niemieckim z polskim tłumaczeniem) na temat zburzenia
Darmstadt podczas II wojny światowej.
Początek o godz. 18, wstęp wolny.
– Urodziłem się w roku 1958 w Darmstadt, w mieście nakreślonym przez
drugą wojnę światową, w społeczeństwie mówiącym o śmierci i umieraniu,
a jeszcze więcej o tym milczący – mówi
Honold. Po ulicach jeździły czarne ciężarówki wojsk amerykańskich, których
żołnierze z bronią na ramieniu napawali nas, dzieci, strachem. Mój ojciec
był lekarzem, jednak kiedy miałem 11
lat zmarł na skutek doświadczeń w niewoli na Syberii. Mając 19 lat opuściłem Darmstadt i zacząłem studia
w Berlinie (literatura, nauka o teatrze)
– a w Berlinie druga wojna światowa
była jeszcze bardziej obecna, m.in.
przez mur. Jednocześnie żyło się tam
w takiej wolności jak nigdzie indziej.
W ramach służby cywilnej pracował
pół to ra ro ku w gmi nie ka to lic kiej.
Miał tam kontakt z polskimi obywatelami. Polskę odwiedził po raz pierwszy w 1985 roku, towarzysząc transportowi do Polski darów w ramach pomo cy Ko ścio ło wi. Od wie dził Wro cław, Gliwice, Bielsko-Białą i na końcu Warszawę. Po powrocie do Darm-

stadt chciał uczyć się języka polskiego, ale nie znalazł nauczciela. Sam
pró bo wał czy tać An drze jew skie go,
ogladał filmy Wajdy.
Od roku 1986 jestem redaktorem gazety „Darmstädter Echo”, odpowiedzialnym za historię, architekturę i planowanie przestrzenne miasta. Od roku
1994 pisze książki, do tej pory ukazało
się ich dziesięć.
Po wykładzie wyświetolny zostanie
film pt. ”Droga mojej matki” (reż. Martin Greaves) w angielskiej wersji językowej z niemieckimi napisami. Jest to
wspomnieniowa opowieść matki reżysera, pochodzącej z Darmstadt, o jej
przeżyciach z 11 września 1944 roku
podczas bombardowania miasta.
(j)
Sygnały Płockie
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Płocka Orkiestra Symfoniczna proponuje

RADOSŁAW ŁABARZEWSKI

Co nam w duszy zagra?

Ewa Hornisch i Alessandro Bertollucci

Widać ich było w różnych miejscach Płocka; Grodzka, Odwach,
Stary Rynek, skarpa, plaża. Ekipa filmowa komedii romantycznej
„Fenomenu” spędziła w Płocku 23 dni.

Statek miłości, czyli Płock w filmie
22 sierpnia rozpoczęły się w Płocku zdjęcia do nowej komedii romantycznej pt.
„Fenomen”. Producentem filmu jest – znane z organizacji w naszym mieście trzech
edycji festiwalu Cinemagic – warszawskie
Studio N-Art. Jego prezes, aktor, a teraz
również reżyser (to jego debiut) – Krzysztof Paradowicz nie ukrywa, że to właśnie
dobra współpraca z Płockiem spowodowała, że będzie on „drugim aktorem” w filmie.
– Jesteśmy po dziewięciu dniach zdjęciowych w Warszawie i okolicach. Przed nami
główna sekwencja, czyli 23 dni w Płocku –
tłumaczył.
Maluchem w świat

„Fenomen” to historia Agnieszki – gwiazdy popularnej telenoweli, której nie brakuje ani urody, ani pieniędzy, ale jest samotna. Na dodatek dowiaduje się, że ma raka
i zostało jej parę miesięcy życia. Agnieszka
postanawia porzucić to dotychczasowe i ruszyć w świat, a ląduje w... Płocku. – Generalnie przyjrzymy się fenomenowi dzisiejszych czasów, czyli parciu ludzi, za wszelką
cenę, na ekran – dodaje reżyser.
– Agnieszka wyrusza w świat, w dość
nietypowy sposób, bo... maluchem. W trakcie podróży poznaje włoskiego archeologa
Alessandro (Alessandro Bertollucci). Tak
zaczyna się ich dość trudna znajomość, ale
wszystko się kończy dobrze, Agnieszka odnajduje sens życia – mówi odtwórczyni
głównej roli Ewa Hornisch – młoda aktorka, która kilka lat temu sama porzuciła pracę w zawodzie, rozczarowana sytuacją panującą w polskim światku filmowym.
– Moje zaistnienie w filmie „Fenomen”
było bardzo szybkie. To były dosłownie,
dwie, trzy rozmowy. Dokładnie w dniu moich urodzin, 11 lipca dowiedziałam się, że
będę w nim grała. To jeden z najpiękniejszych prezentów, jakie otrzymałam w życiu
– mówi aktorka, którą dotychczas mogliśmy oglądać jedynie w epizodach („Samo
życie”, „Na Wspólnej”, „Czego boją się faceci, czyli seks w mniejszym mieście”).
Aurora – pocisk miłości

Film, początkowo miał być kontynuacją
„Rejsu”. Jednak po rozmowie z Markiem
Piwowskim, któremu pomysł na seaquel
Sygnały Płockie

nie przypadł do gustu, Paradowicz postanowił jedynie inspirować się twórczością kultowego reżysera, np. filmowy casting odbywać się będzie na statku pływającym po
płockiej Wiśle. Statek o wdzięcznej nazwie
„Aurora” dopłynął do nadwiślańskiej plaży
2 września – dokładnie na półmetku zdjęć.
„Aurora” powstawała w płockiej stoczni
przez dwa miesiące. Filmowi spece ze zwykłej rzecznej barki wznieśli, używając płyt
OSB i materiałów sztucznych, imponującą
konstrukcję; połączenie klasycznego wodolotu i Titanica. – Koncepcja statku narodziła się w mojej głowie – opowiadał Paradowicz. – Statek to symbol pozytywnej energii. Wszystkie wątki filmu połączą się na koniec na jego pokładzie. A w ostatniej scenie
statek zerwie się z cum i odpłynie za horyzont. Aurora ma 35 m długości i 15 m szerokości.
Na statku i przed nim rozegra się jedna
z głównych scen zbiorowych – scena castingowa – z udziałem licznej rzeszy statystów. – Tłum na plaży będzie czekać na
wejście na statek – mówił reżyser. – Każdy
będzie miał więc szansę obejrzeć się później
w komedii, ale tylko część z tych osób wejdzie na pokład i zagra epizod.
Zeffirelli i inni

W filmie zobaczymy również: Jana Nowickiego, Lecha Dyblika, Rafała Cieszyńskiego, Krzysztofa Ibisza i Izabelę Trojanowską, którą spotkaliśmy na „Aurorze”.
– Gram garderobianą Henrykę, która za
wszelką cenę pragnie dostać się na statek
i wpada w kolejkę castingową. Jest bardzo
guwernancka. W zawodzie od zawsze. Ma
o sobie i swojej profesji wysokie mniemanie. No i oczywiście dostaje w filmie pracę
– mówiła aktorka. Co ciekawe w epizodzie
wystąpi również... Franco Zeffirelli.
Operatorem filmu jest Grzegorz Kędzierski („Popiełuszko”, „Ogród Luizy”), który
jak większość ekipy „Fenomenu” jest zachwycony Płockiem. – To bardzo polskie
miasto, takie jakim przed wojną był Lwów
i Wilno, a teraz jest Kazimierz, Sandomierz
i właśnie Płock – mówił Kędzierski.
Premiera filmu planowana jest na
wiosnę 2009. Prapremiera ma odbyć się
w Płocku.
(rł)

Nowy sezon artystyczny orkiestra zainaugurowala 12 września, w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej
przy ul. Kolegialnej 23. Na początek zaserwowano nam Wielką Galę Operową
z udziałem Barbary Kubiak – sopran, Joanny Moskowicz – sopran, Iriny Zhytynskiej – mezzosopran, Jacka Laszczkowskiego – tenor, Artura Rucińskiego – baryton i Rafała Siwka – bas. Koncert, na
którym słuchacze usłyszeli najpiękniejsze
arie i duety operowe z towarzyszeniem
płockiej orkiestry pod batutą Tadeusza
Kozłowskiego, poprowadził Sławomir
Pietras.
Następne planowane koncerty to:
19 września, godz. 19, sala koncertowa
ul. Kolegialna 23
W KRĘGU WALCA – Maciej Niesiołowski i jego goście
Wykonawcy: Anita Maszczyk – sopran,
Michał Musioł – tenor i POS, pod dyrekcją M. Niesiołowskiego.
W programie: walce z operetek: „Zemsta Nietoperza”, „Księżniczka Czardasza”,
„Hrabina Marica”, „Wesoła wdówka”.
26 września, godz. 19, sala koncertowa
ul. Kolegialna 23
CZAR JESIENNYCH KRAJOBRAZÓW – koncert symfoniczny
Wykonawcy: Maria Włoszczowska –
skrzypce (laureatka Międzynarodowego
Konkursu Skrzypcowego im. Prof. Mirosława Ławrynowicza) i Płocka Orkiestra
Symfoniczna, Vladimir Kiradjiev (Austria)
– dyrygent.
W programie: B. Britten – Wariacje
i fuga na temat Purcella op. 34, P. Czajkowski – Koncert skrzypcowy D-dur op.
35, J. Brahms – III Symfonia F-dur op. 90.
3 października, godz. 19, sala koncertowa ul. Kolegialna 23
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
MUZYKI – OPERA NA ESTRADZIE G. Rossini „Cyrulik sewilski”
Wykonawcy: Elżbieta Wróblewska –
Rozyna, Dariusz Machej – Bartolo, Tomasz Rak – Figaro, Dariusz Górski – Basilio, Sylwester Smulczyński – Hrabia Almaviva. Płocką Orkiestrę Symfoniczną
poprowadzi Tomasz Bugaj.
W programie: G. Rossini – „Cyrulik
Sewilski”
12 października, godz. 19, Bazylika
Katedralna
KONCERT PAPIESKI
Wykonawcy: Małgorzata Rodek – sopran, Monika Ledzion – mezzosopran, Jerzy Knetig – tenor, Wojciech Gierlach –
baryton, chór PWSZ w Płocku „Vox Juventutis”, chór „Woskresienia” (Ukraina), Płocka Orkiestra Symfoniczna pod
dyrekcją Wojciecha Rodka.
W programie: L. v. Beethoven – IX
Symfonia d-moll op. 125.
Wstęp wolny
17 października, godz. 19, sala koncertowa ul. Kolegialna 23
KON CERT Z GWIA ZDĄ –
EWA BEM
Artystce towarzyszyć będzie Płocka Orkiestra Symfoniczna pod batutą Andrzeja
Jagodzińskiego.

W programie: największe przeboje
Ewy Bem.
Rezerwacja biletów od 15 września.
31 października, godz. 19, sala koncertowa ul. Kolegialna 23
MUZYKA PO AMERYKAŃSKU
Wykonawcy: Charlae Olaker – sopran, Laurence Craig – baryton, Płocka
Orkiestra Symfoniczna i Ruben Silva –
dyrygent.
W programie: utwory Georga Gershwina, Leonarda Bernsteina i Johna Philipa Sousy.
Rezerwacja biletów od 29 września.
7 listopada, godz. 19, sala koncertowa ul. Kolegialna 23
DZIEŁA
WIELKICH
MISTRZÓW – koncert symfoniczny
Wykonawcy: Rieko Nezu – fortepian
(Japonia) i Płocka Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Jerzy Salwarowskiego.
W programie: F. Mendelssohn Bartholdy – IV Symfonia A-dur „Włoska”
op.90, W.A. Mozart – Uwertura do opery „Wesele Figara”, L. van Beethoven –
III Koncert fortepianowy c-moll op.37.
Rezerwacja biletów od 6 października.
11 listopada, godz. 19, sala koncertowa ul. Kolegialna 23
KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI –
Ordonka „Miłość ci wszystko wybaczy”
Wykonawcy: Maria Meyer – sopran,
Płocka Orkiestra Symfoniczna pod batutą
Sławomira Chrzanowskiego.
W programie: przeboje Hanki Ordonówny.
Rezerwacja biletów od 13 października.
21 listopada, godz. 19, sala koncertowa
ul. Kolegialna 23
PASJA TANGA
Wykonawcy: Klaudiusz Baran – akordeon, bandoneon i Płocka Orkiestra Symfoniczna, którą poprowadzi Krzysztof Urbański.
W programie: A. Piazzola – Libertango, A. Piazzola – Concerto para bandoneón (Aconcagua), A. Dvořák – V Symfonia
F-dur, op. 76.
Rezerwacja biletów od 20 października.
5 grudnia, godz. 19, sala koncertowa
ul. Kolegialna 23
MUZYKA FILMOWA
Wykonawcy: Płocka Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Tadeusza Wicherka.
W programie: przeboje muzyki filmowej m.in. J. Williama i H. Zimmera.
Rezerwacja biletów od 3 listopada.
12 grudnia, godz. 19, sala koncertowa
ul. Kolegialna 23
WIECZÓR KOLĘD Z KATARZYNĄ SKRZYNECKĄ
Wykonawcy: Katarzyna Skrzynecka –
wokal, Maciej Muraszko – drums, Krzysztof Samela – bass, Paweł Pełczyński – sax,
Grzegorz Kopala – gitara, Jacek Piskorz
– piano, Płocka Orkiestra Symfoniczna
i Michał Kocimski – dyrygent.
W programie: najpiękniejsze kolędy
polskie.
Rezerwacja biletów od 10 listopada.
opr. (j)
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Jubileuszowa wystawa w Domu Darmstadt

Chór w kadrze
Wystawa fotograficzna, obrazująca 10
lat działalności Katedralnego Chóru Chłopięcego Pueri Cantores Plocenses, kończy
tegoroczne jubileuszowe obchody zespołu. Organizatorzy – Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru i Dom Darmstadt – zapraszają na jej otwarcie w dniu 26 września
o godz. 18, a także w następne dni. Fotograficzna dokumentacja występów i wojaży choru będzie można oglądać do 7 października. Wstęp wolny.
Przypomnijmy, że Anna i Wiktor
Bramscy – założyciele Pueri Cantores
Plocenses pochodzą z Łotwy. Do Płocka
przyjechali z Rygi w 1995 roku. Anna
Bramska (dyrygent chóru) skończyła uniwersytet w Rydze, jest z wykształcenia
pedagogiem. Jej życiową pasją stała się
muzyka i jej właśnie poświęciła całe swoje życie. Wiktor Bramski jest organistą
Bazyliki Katedralnej w Płocku i kierownikiem artystycznym chóru. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Rydze w klasie puzonu, studiował także organy, które
kocha najbardziej.
Wkład Anny i Wiktora Bramskich
w kulturę i promocję Płocka, zarówno
w kraju jak i poza jego granicami, był doceniany wielokrotnie; zostali wybrani
Płocczanami Roku 2000, za szczególne
osiągnięcia w kulturze w 2002 otrzymali
„Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka”, Minister Kultury w 2004 roku uhonorował
Bramskich odznaką „Zasłużony Działacz
Kultury”, otrzymali też Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego. ponieważ, jak mówi przysłowie, apetyt rośnie
w miarę jedzenia, w 2005 roku rozpoczęto

organizację żeńskiej odmiany chóru „Puellae Cantantes Plocenses”.
Pueri Cantores Plocenses, który powstał
w roku 1998, liczy obecnie 76 chłopców
w wieku od 7 do 19 lat. W okresie dziesięciu lat jego funkcjonowania z lokalnego
przykatedralnego chóru stał się profesjonalnym zespołem, koncertującym na wielu
prestiżowych krajowych i europejskich festiwalach, zdobywając liczne nagrody, między innymi tak znaczące jak: Złoty Kamerton na Ogólnopolskim Konkursie Chórów
Dzieci i Młodzieży (2002 r.), Złoty Medal
i dwa srebrne na Międzynarodowym Festiwalu Festa Musicale w Czechach (2004 r.),
Srebrny Kamerton na XXVII Ogólnopolskim Konkursie Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży (2007), II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni
Muzyki Cerkiewnej (2007), II miejsce na X
Moskiewskim Międzynarodowym Dziecięco – Młodzieżowym Chórowym Festiwalu „MOSCOW SOUNDS” (2008).
Chór koncertował w Watykanie
(2000 r.), na Ukrainie (2001 r.), we Francji (2002, 2006 r.), w Szwajcarii (2002 r.)
w Holandii (2003 r.), w Belgii (2003 r.),
na Litwie (2003 r.), w Czechach (2004 r.),
w Słowacji (2002, 2003 r.), na Łotwie
(2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 r.),
w Niemczech (2000, 2003, 2004, 2006 r.),
w Hiszpanii i Włoszech (2006 r.) w Anglii
(2007 r.). Współpracuje z największymi
instytucjami muzycznymi takimi jak: Filharmonia Narodowa, Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sinfonia Varsovia, Akademia Muzyczna w Warszawie im. Fryderyka Chopina. Zespół nagrał 6 płyt CD. (j)

Recepta na sukces?
Dom Darmstadt zaprasza 20 września na promocję książki Grażyny Wolszczak pt. „Jak być zawsze młodą, piękną i bogatą”.
Autorka urodziła się i wychowała
w Gdańsku. Chociaż zawsze fascynował
ją taniec, a w szczególności balet, to postanowiła zdawać na psychologię. Gdy
się nie dostała, wyjechała do Wrocławia,
gdzie zapisała się do zespołu pantomimy
Henryka Tomaszewskiego. Po pół roku
mistrz stwierdził, że traci czas w jego zespole. Wolszczak się jednak nie poddała
i po paru miesiącach postanowiła zdawać
do warszawskiej PWST. Dostała się. Studia ukończyła w 1983 roku.
Wkrótce znalazła angaż w Teatrze
Nowym w Poznaniu, gdzie trafiła w zastępstwie koleżanki z myślą, aby szybko
powrócić do stolicy, ale została na dłużej. Zaczęła grać dla najlepszych polskich reżyserów: Izabelli Cywińskiej, Janusza Wiśniewskiego i Janusza Nyczka
(u niego stworzyła, jak twierdzi, jedną
z najciekawszych w swojej karierze kreacji, a mianowicie Iriny w „Trzech siostrach”). W 1987 roku wróciła do Warszawy, gdzie zaczęła występować na deskach Teatru Rozmaitości, Teatru Studio i Teatru Dramatycznego.
Pierwszą ważniejszą rolę przed kamerą
stworzyła u Krzysztofa Krauzego
w „Grach ulicznych”. Potem przyszły seriale: „Matki, żony i kochanki” Juliusza Machulskiego, „Klan” oraz „Na dobre i na
złe”, „Marzenia do spełnienia”, czy „Maszyna zmian” i „Trzy szalone zera”. Pojawiła się także we włoskim obrazie Petera
Del Monte – „Ballada o czyścicielach
szyb”. Sława przyszła jednak wraz z rolą
Yennefer w kinowej ekranizacji prozy

Sapkowskiego oraz kreacją Basi Brzozowskiej w serialu „Na Wspólnej”. Fanów
przysporzy jej zapewne także udział w komedii romantycznej „Ja wam pokażę”,
kontynuacji hitu „Nigdy w życiu”.
Chociaż Wolszczak zajęta jest pracą
przed kamerą, często znajduje czas na
spotkania z żywą publicznością. Można
ją podziwiać m.in. w Teatrze Scena Prezentacje (”Sex nocy letniej”) i w Teatrze
Syrena (”In flagranti”).
Była żoną Marka Sikory, aktora i reżysera. Kilka lat po jego śmierci w 1996
roku, związała się ze scenarzystą Cezarym Harasimowiczem. Ma syna – Filipa, opiekuje się córkami swojego partnera. Wśród znajomych i przyjaciół
uchodzi za osobę mocno stąpającą na
ziemi, choć z głową w „metafizycznych
chmurach”. Uwielbia podróżować,
a także ćwiczyć na siłowni.
Początek imprezy o godz. 18, wstęp
15 zł.
(j)

Co może się wydarzyć za 50 lat? Jak będzie wyglądało życie
w kosmosie, na Ziemi, na świecie, w Europie, w Polsce? Jak wyobrażacie siebie, szkołę, pracę, swój dom rodzinny?

Za 50 lat...

Kino niemieckie w Domu Darmstadt

Ak tor ski na łóg i Kohl
W ramach akcji popularyzacji niemieckich filmów w oryginalnej wersji językowej 16 września o godz. 10 i 17 w Domu
Darmstadt przy Starym Rynku wyświetlony zostanie film reżysera Andreasa Veiel’a pt. „Die Spielwütigen” („Aktorski
nałóg”). Obraz opowiada historię czwórki
młodych aktorów: Stephanie, Karin, Contanze i Prodomos zacięcie podążających
drogą wymarzonej kariery. Kamera ponad
siedem lat śledzi ich dokonania, począwszy od zdania egzaminu wstępnego do
renomowanej Berlińskiej Szkoły Aktorskiej „Ernsta Buscha”, po pierwsze angaże. Na początek reżyser pokazuje czwórkę
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bohaterów w ich domach rodzinych, kulisy i motywy wyboru zawodu. Trzymająca
w napięciu długa dokumentacja jest jednocześnie pochwałą gry aktorskiej.
Natomiast 22 września, również o godz.
10 i 17 rozpocznie się projekcja kolejnego
obrazu o Niemczech, nakręconego przez
TVP. Jego bohaterem jest kanclerz Helmut
Kohl, jako spadkobierca i wykonawca politycznego testamentu Konrada Adenauera.
Kanclerz opowiada o swojej karierze politycznej, budowie rządu federalnego. Film
pokazuje także zdjęcia z dzieciństwa i młodości przyszłego kanclerza, migawki z jego
(j)
wizyty w Polsce. Wstęp wolny.

Pod takim tytułem Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek
oraz Książnica Płocka ogłaszają ogólnopolski konkurs literacki dla dzieci i młodzieży z cyklu „Młodzi twórcy kultury”.
Organizatorzy liczą, że postawione
przez nich pytania zmotywują młodych
literatów do zastanowienia się nad otaczającym światem.
Zasady uczestnictwa są proste. Praca
konkursowa może być napisana w dowolnej formie poetyckiej lub prozatorskiej. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
i gimnazjów w wieku od 8 do 16 lat.
Uczestnicy konkursu nadsyłają samodzielnie i czytelnie napisany utwór
w trzech egzemplarzach na adres:
Książnica Płocka, ul. T. Kościuszki 6,
09–400 Płock. Termin nadsyłania prac
upływa 25 października br. Kopertę
należy opatrzyć dopiskiem – „Młodzi
twórcy literatury”. Każda nadesłana na
konkurs praca musi być opatrzona wy-

branym przez siebie godłem literowym
(pseudonimem), koniecznie uzupełnionym informacją o wieku uczestnika. To
samo godło (wraz z zaznaczonym wiekiem uczestnika), należy napisać na oddzielnej, zamkniętej kopercie, zawierającej dane osobowe twórcy: imię, nazwisko, adres i numer telefonu.
Nadesłane na konkurs prace oceniać
będzie powołana przez organizatorów
komisja, w skład której wejdą popularni
autorzy książek dla dzieci i młodzieży.
Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach wiekowych: 8 – 10 lat, 11 – 12
lat, 13 – 16 lat. W każdej ocenianej grupie przewidziane jest przyznanie trzech
nagród głównych i dwóch wyróżnień.
Na zwycięzców konkursu czekają nagrody książkowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 6
grudnia 2008 r. w Książnicy Płockiej.
(op. rł)
Sygnały Płockie
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Piłkarze ręczni rozpoczynają sezon
Walkę o kolejny dublet czyli Mistrzostwo
i Puchar Polski zapowiadają zawodnicy i trener piłkarzy ręcznych płockiej Wisły. Na
przedsezonowej konferencji prasowej szkoleniowiec Bogdan Kowalczyk wraz z Marcinem Wicharym i Arturem Góralem zapewnili, iż do sezonu są odpowiednio przygotowani i zmotywowani. Obecny na spotkaniu,
pełniący obowiązki prezesa klubu Piotr Kubera, zapewnił że wszystkie zaległości finansowe wobec zawodników zostały uregulowane. Jedynie wobec Witalija Nata i Iwana
Pronina pozostają do wyrównania pewne
kwoty, ale te zobowiązanie zostaną wypłacone w możliwie najbliższym czasie, zaraz po
wpłynięciu na konto klubu pieniędzy od
głównego sponsora. Prezes Kubera przedstawił również aktualną sytuację w sprawie hali widowiskowo-sportowej. Jeszcze w tym
roku zostanie wyłoniony w drodze przetargu
główny wykonawca, który rozpocznie prace
według już zatwierdzonego projektu.

Bogdan Kowalczyk i Artur Góral

– Jeżeli żadna z firm, które staną do przetargu nie złoży odwołania i nie zablokuje
całej procedury przetargowej, to na przełomie roku ruszą pierwsze prace ziemne na
placu budowy – podkreślał prezes. Trener
Kowalczyk zapewniał natomiast, że mamy
silną drużynę ale… na polską ligę. Losowanie europejskiej Ligi Mistrzów nie było dla

nas łaskawe. Mistrzom Polski przyjdzie
mierzyć się z takimi drużynami jak: Croatia
Osiguranje Zagrzeb, Pick Szeged i RheinNeckar Löwen. Zdaniem trenera z takimi
zespołami będzie ciężko uzyskać korzystny
rezultat, nawet na własnym terenie czyli hali w Łącku. Ekipy z Chorwacji, Węgier czy
Niemiec skupiają w swoich klubach najlepszych zawodników z całego świata i niejednokrotnie prezentują wyższy poziom sportowy niż narodowe reprezentacje. Zatem
w konfrontacji z rywalami z grupy musimy
liczyć na odrobinę szczęścia i zagrać na
maksimum możliwości.
Na konferencji nie zabrakło pytań do trenera o wzmocnienia drużyny. Według
szkoleniowca płocczan znakomitym wzorem pracowitości jest duński bramkarz
Morten Seier, który mimo tego że walczy
o pozycję drugiego bramkarza (numer jeden to Marcin Wichary) to trzeba go hamować w obciążeniach treningowych. Z pewnością ma świadomość, że do walki o miejsce między słupkami będzie musiał rywalizować z młodym Przemysławem Witkowskim oraz wciąż nie „składającym broni”
Andrzejem Marszalkiem. Alternatywą dla
narzekającego na zdrowie Michała Zołoteńki ma być 25 – letni rozgrywający Kaustika Wołgograd – Andrej Frołow, który
zdaniem trenera już zaaklimatyzował się
w zespole. W płockiej ekipie kibice ponownie zobaczą Michała Matysika, który
po przygodzie w arabskim Aljazira UAE
powrócił do zespołu mistrza Polski.
Sympatykom szczypiorniaka nie pozostaje nic innego, jak na własne oczy przekonać się o sile Wisły w konfrontacji
z krajowymi i zagranicznymi przeciwnikami. Informacje na temat dostępności
karnetów i biletów na nadchodzący sezon
można znaleźć na internetowej stronie
klubu www.wisla.plock.pl
PN

Medale w Olsztynie
Pięć medali zdobyli młodzicy MUKS
Płock podczas Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików w lekkiej atletyce, które odbywały się w pierwszy weekend roku szkolnego na olsztyńskim stadionie. Srebro wywalczyli: Marcelina
Kawecka (600m), Emil Woźniak (rzut
oszczepem), Łukasz Chmura (skok
w dal). Po brąz sięgnęła Monika Załęska
(600m) oraz sztafeta 4x100m w składzie:
Chmura, Wilczyński, Kowalski, Pankowski. Wszyscy medaliści, to uczniowie
lekkoatletycznych klas sportowych
w Gimnazjum Nr 1 w Płocku.
P.M.

Złoto i srebro dla płocczanek
W sobotę, 6 września dwie zawodniczki UKS Eljot Płock wzięły udział
w Mistrzostwach Mazowsza w Judo
w kategorii młodziczek. Turniej odbył
się w warszawskiej Hali Sportu i Rekreacji, gdzie spotkały się najlepsze zawodniczki z całego regionu mazowieckiego.
W silnie obsadzonym turnieju reprezentantki Płocka wywalczyły dwa medale.

Sygnały Płockie

Medal złoty i tytuł Mistrza Mazowsza
wywalczyła Martyna Maślanka w kategorii wagowej do 32 kg, natomiast medal srebrny i drugą lokatę wywalczyła
Olga Adamska (na zdjęciu) w kategorii
wagowej do 42 kg. Występ w turnieju
judo zaliczany jest do eliminacji Mistrzostw Polski Młodziczek i obie zawodniczki, uzyskując tak wysoką pozycję

20 i 21 września

Rajd OR LEN
Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja
wystartują w barwach ORLEN Team podczas zbliżającego się Rajdu ORLEN. Zostanie on rozegrany w dniach 20 i 21 września
na szutrowych trasach w okolicach Płocka.
Reprezentanci ORLEN Team pojadą samochodem klasy S 2000 – Peugeotem 207.
Rajd ORLEN jest drugim w tym sezonie
startem załogi ORLEN Team w rajdach płaskich w Polsce. Zespół w barwach VERVY
zaliczany jest do faworytów rywalizacji.
Krzysztof Hołowczyc w tym sezonie jeździł głównie OSowe kilometry podczas terenowych rajdów Cross Country, zdobywając punkty w klasyfikacji Pucharu Świata
FIA. Reprezentant ORLEN Team od kilku
lat startuje wyłącznie w dwóch rajdach płaskich rozgrywanych w Polsce: Rajdzie Polski oraz Rajdzie ORLEN. Oba rajdy posiadają rangę imprez międzynarodowych i są
rozgrywane na bardzo efektownych, szutrowych nawierzchniach. Rajdowe doświadczenie Hołowczyca i znakomita znajomość specyfiki polskich szutrów pozwala
przypuszczać, iż podejmie on walkę o najwyższe trofea podczas tegorocznego Rajdu
ORLEN. Zawodnik zdaje sobie sprawę, że
rywalizacja na płockich trasach nie będzie
należała do najłatwiejszych. Na liście star-

towej widnieją nazwiska czołówki polskich
i europejskich załóg, z których każda zapowiada zaciekłą walkę o zwycięstwo.
– Na pewno najgroźniejszym wśród startujących kierowców będzie Bryan Bouffier,
ubiegłoroczny zwycięzca Rajdu ORLEN – prognozuje Hołowczyc. W tym sezonie jest chyba
jeszcze szybszy, wygrywa rajd za rajdem.
Groźny będzie też Michał Bębenek, sensacyjny
triumfator Rajdu Polski. Przypomnę tylko naszą niezwykle zaciętą rywalizację o drugie
miejsce w zeszłym roku. Kolejni konkurenci to
Tomek Kuchar oraz Kajetan Kajetanowicz –
on może być czarnym koniem tych zawodów.
Tegoroczna trasa Rajdu ORLEN została
rozszerzona i zmodyfikowana w stosunku
do roku poprzedniego. Specyfika OSów
pozostaje jednak bez zmian. Rajd ORLEN
stanowi Rundę Strefy Europy Centralnej
oraz pretenduje do miana Rundy Mistrzostw Europy 2009. Równolegle Rajd
ORLEN stara się o miano rundy IRC International Rally Challenge. Więcej informacji oraz zdjęcia na www.rajdorlen.pl M.Sz.

Angielski pech
Aktualny Mistrz Polski i zdobywca tegorocznego Pucharu Europy Paweł
Szkopek wystartował z trzynastego pola
startowego w XI rundzie motocyklowych
Mistrzostw Świata, na torze Donington
Park usytuowanym w centralnej Anglii,
w hrabstwie Leicestershire. Był to pierwszy występ Polaka na tym obiekcie.
Po udanych kwalifikacjach niedzielny
wyścig zawodnika fabrycznego teamu
Triumpha okazał się pechowy. Zarówno
piątkowe, jak i sobotnie kwalifikacje były
bardzo dramatyczne (kilkadziesiąt wywrotek zawodników). Paweł miał niewiele czasu, aby nauczyć się zupełnie nowego toru, jednak w piątek był 11, a w sobotę 13. Mocną formę potwierdził też niedzielny Warm Up, gdzie Polak uzyskał
dziesiąty czas. Niestety, już podczas treningów zawiódł motocykl – najpierw
elektronika, potem sprzęgło, a w końcu
eksplozja silnika, która zaprzepaściła
szansę na poprawienie wyniku.
Do niedzielnego wyścigu (7 września)
Paweł wystartował z bardzo dobrej, trzynastej pozycji. Na początku zawodnik fabrycznego teamu Triumpha utrzymywał

się na punktowanym miejscu. Na dziesiątym okrążeniu Polak wypadł z toru. Mimo
szybkiego powrotu stan techniczny motocykla nie pozwolił mu na dalszą jazdę.
Tor Donington Park znany jest z bardzo
specyficznej nawierzchni, która podczas
opadów deszczu jest wyjątkowo śliska.
Paweł narzekał także na nierówności toru,
które powodowały podbijanie motocykla.
Podczas wyścigu ze stawki ubyła ponad
1/4 zawodników. XI runda motocyklowych Mistrzostw Świata w klasie Supersport należała do Australijczyków. Niedzielny wyścig wygrał Joshua Brookes
(AUS) jadący Hondą CBR600RR.
Kolejna runda Mistrzostw Świata odbędzie się w dniach 19-21 września na torze
Vallelunga.
Partnerami występu Pawła Szkopka
w teamie Triumpha są: Inter Motors,
Triumph, OKI Printing Solutions, Wólczanka, Bogdanka Lubelski Węgiel,
Jungheinrich.
opr. (j)

w rankingach, zapewniły sobie udział
w zbliżających się zawodach o krajowy
laur mistrzowski. Dzięki temu sukcesowi, który – zdaniem trenerów – jest największym osiągnięciem sportowym
w historii UKS Eljot – Martyna Maślanka i Olga Adamska znalazły się w reprezentacji Mazowsza na Mistrzostwa Polski i będą doskonalić swoje umiejętności na zgrupowaniach kadry makroregionu.
PN
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Stawiamy na lojalnych kibiców
W nadchodzącym sezonie podstawowym celem Wisły Płock w relacjach z kibicami jest budowa lojalności i premiowanie najwierniejszych fanów. W porównaniu do poprzedniego
sezonu obniżone zostały ceny karnetów. Karnety na trybuny A,B,C,D obowiązują na wszystkie mecze Ekstraklasy Piłki Ręcznej Mężczyzn i Pucharu
Polski rozgrywane w Płocku w rundzie
zasadniczej sezonu 2008/2009. Nowością będą karnety na mecze play off,
których cena zostanie ustalona na początku marca 2009 roku. Osoby, które
zakupią karnet na rundę zasadniczą będą miały prawo pierwszeństwa zakupu
karnetu na mecze play off. Jedynym
warunkiem nabycia karnetu jest wypełnienie formularza oraz zgoda na
przetwarzanie danych osobowych, wymaganych przez klub.
Nowym rozwiązaniem dla najwierniejszych fanów piłki ręcznej jest najtańszy abonament. Wszystkie mecze
Ekstraklasy Piłki Ręcznej Mężczyzn
i Pucharu Polski, rozgrywane w Płocku, w run dzie za sad ni czej se zo nu
2008/2009, człon ko wie Płoc kie go
Sto wa rzy sze nia Sym pa ty ków Pił ki

Ręcznej „Handball Fans Wisła Płock”
obejrzą za 79 zł. Pozostali kibice za
kar net nor mal ny (sek tor A,B,C,D)
zapłacą dziesięć złotych więcej.
Podobnie jak w minionym sezonie
w ofercie klubu znajdą się karnety
VIP. Za 3.000 zł Klub zapewnia numerowane miejsce w sektorze VIP
podczas wszystkich spotkań ligowych
i pucharowych w sezonie 2008/2009,
a także w rozgrywkach Champions
League EHF.
Ce ny bi le tów jed no ra zo wych są
wyższe, jednak nie odbiegają od średnich cen w innych polskich klubach.
W rundzie zasadniczej bilet normalny
kosztuje 12 zł, a na mecze z Vive
Kielce i Zagłębiem Lubin 15 zł. Nowością jest bilet ulgowy przeznaczony
dla ucz niów szkół pod sta wo wych,
gimnazjalnych i średnich. Dzieci do
lat 7 (pod opieką dorosłych) mecze
Wisły Płock rundzie zasadniczej obejrzą za darmo, za wyjątkiem spotkań
z Vive i Zagłębiem.
Karnety można nabyć na stadionie
im. Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza 34 w dziale sprzedaży Wisły Płock, od poniedziałku do piątku.

Więcej informacji można uzyskać
pod tel. 024 3672076 lub wysyłając
maila na adres: bilety@wisla.plock.pl

Ceny karnetów i biletów na mecze
Wisły Płock w sezonie 2008/2009
KARNETY:

Dla członków Płockiego Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Ręcznej
„Handball Fans Wisła Płock” – cena 79
zł; sektor B – upoważnia do wstępu na
mecze Ekstraklasy Piłki Ręcznej Mężczyzn oraz Pucharu Polski w rundzie zasadniczej sezonu 2008/2009 (minimum
11 meczów)
Normalny – cena: 89 zł; sektor
A,B,C,D – upoważnia do wstępu na mecze Ekstraklasy Piłki Ręcznej Mężczyzn
oraz Pucharu Polski w rundzie zasadniczej sezonu 2008/2009 (minimum 11 meczów)
Korporacyjny –cena: od 79 zł; to propozycja dla małych i średnich firm, która
pozwala zaoszczędzić ich pracownikom
10% kosztów. Upoważnia do wstępu na
mecze Ekstraklasy Piłki Ręcznej Mężczyzn oraz Pucharu Polski w rundzie zasadniczej sezonu 2008/2009 (minimum
11 meczów)
VIP – cena 3.000 zł; sektor VIP – upoważnia do wstępu na mecze Ekstraklasy
Piłki Ręcznej Mężczyzn, Pucharu Polski
i Champions League EHF w sezonie
2008/2009
Sektor E – cena 300 zł; sektor E – upoważnia do wstępu na mecze Ekstraklasy
Piłki Ręcznej Mężczyzn oraz Pucharu
Polski w sezonie 2008/2009
Dla osób niepełnosprawnych – cena
1 zł – przeznaczony dla osób z I lub II
grupą inwalidzką. Warunkiem otrzymania karnetu jest przedstawienie stosownego zaświadczenia lekarskiego bądź legitymacji, potwierdzających stopień niepełnosprawności.
BILETY:

Normalny – cena 12 zł; sektor A,B,C,D
– upoważnia do wstępu na mecze Ekstraklasy Piłki Ręcznej Mężczyzn oraz Pucharu
Polski w rundzie zasadniczej sezonu
2008/2009 (oprócz meczów z Vive Kielce
i Zagłębiem Lubin)
Ulgowy – cena 7 zł; sektor A,B,C,D –
upoważnia do wstępu na mecze Ekstraklasy
Piłki Ręcznej Mężczyzn oraz Pucharu Polski w rundzie zasadniczej sezonu 2008/2009
(oprócz meczów z Vive Kielce i Zagłębiem
Lubin); bilet ulgowy ważny z legitymacją
szkolną /dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich/, ilość
biletów ulgowych będzie ograniczona
Normalny – cena 15 zł – sektor
A,B,C,D; dotyczy meczów z Vive Kielce
i Zagłębiem Lubin w rundzie zasadniczej
sezonu 2008/2009
Ulgowy – cena 10 zł – sektor A,B,C,D;
dotyczy meczów z Vive Kielce i Zagłębiem
Lubin w rundzie zasadniczej sezonu
P.D.
2008/2009.
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VI Drużynowe Mistrzostwa
Polski w Tenisie na Wózkach

PODWÓJNA KORONA
DLA PŁOCKA
W zakończonych w Płocku na kortach
„WISŁA” VI Drużynowych Mistrzostwach Polski tytuł Mistrza Polski zdobyła drużyna gospodarzy – Stowarzyszenie
Integracyjny Klub Tenisa, występująca
w składzie: Jerzy KULIK, Kamil FABISIAK, Mariusz ŚMIETANKA.
W
finale
SIKT Płock
pokonała GEM
Miękowo 3:0.
III miejsce zajęła drużyna
LOB
Wrocław, po zwycięstwie 2:1
z ZST „Tennis
Whe el cha ir”
Zielona Góra.
W Drużynowych Mistrzostwach Polski
Mikstów, rozgrywanych po raz czwarty,
tytuł Mistrza Polski przypadł także płockiej ekipie. W niedzielnym finale (31 sierpnia) Stowarzyszenie Integracyjny Klub
Tenisa w Płocku, występujące w składzie:
Judyta OLSZEWSKA (na zdjęciu), Arkadiusz Stasiak, pokonało ZST TW Zielona
Góra 2:0.
W Mistrzostwach nie wzięli udziału czołowi polscy zawodnicy: Tadeusz Kruszelnicki (SKS Konstancin Jeziorna), Piotr Jaroszewski (SIKT Płock), Albin Batycki
(SPARTAKUS Koźmin Wlkp.), Agnieszka
Bartczak (LOB Wrocław), którzy w sobotę
30 sierpnia, odlecieli wraz z reprezentacją
Polski na paraolimpiadę do Pekinu. W.Ch.

IGRZYSKA LZS
W LEKKIEJ ATLETYCE
6 medali zdobyli reprezentanci Miejsko-Ludowego Klubu Lekkoatletycznego
w Płocku na XI Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w lekkiej atletyce, które odbyły się 29 i 30 sierpnia w Słubicach w województwie lubuskim. W zawodach startowało 95 klubów z całej Polski.
Najcenniejszy medal złoty zdobyła Katarzyna Kokosińka w rzucie młotem z wynikiem – 46,25m w kategorii juniorek. Srebrne
medale zdobyli: Renata Gajewska w pchnięciu kulą z wynikiem –11,98m w kategorii juniorek młodszych oraz Przemysław Rutkowski w pchnięciu kulą z wynikiem –
16,75m w kategorii juniora młodszego.
Brązowe medale zdobyli: Monika Pełka
w pchnięciu kulą z wynikiem 12,04m, Martyna Sieczkowska w skoku wzwyż z wynikiem 166cm w kategorii juniorek oraz Angelika Brylska w skoku wzwyż z wynikiem
155cm w kategorii juniorek młodszych.
W igrzyskach startował również Mateusz Radaszkiewicz, który był piąty w skoku wzwyż z wynikiem 185cm w kategorii
juniora.
Wszyscy zawodnicy są podopiecznymi
duetu trenerskiego braci Mirosława i StaM.N.
nisława Nisztorów.
Sygnały Płockie
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UKS JUDO KANO Płock zafundowała swoim zawodnikom nie
lada atrakcję – wyjazd na obóz do Grecji

Europejski obóz judoków
Osiemnastoosobowa grupa przebywała
w wakacje w Nea Fokea – miejscowości
leżącej na najbardziej rozwiniętym turystycznie półwyspie greckim Chalkidiki,
położonym nad Morzem Egejskim.
Obóz SKOURAS na 13 hektarach mieści 1700 uczestników z całej Europy.
Judocy mieli okazję zapoznać się z kulturą grecką, życiem w tak gorącym klimacie, zwiedzić Saloniki i wiszące na skałach klasztory w miejscowości Meteora.
Dużą atrakcją była też sama podróż, która
prowadziła przez Słowację, Węgry, Rumunię i całe pasmo Karpat, Bułgarię
i Grecję Północną, powrót promem z Grecji do Włoch, dwudniowy postój w Rimini oraz zwiedzanie San Marino. Tam
można było m.in. zakupić miecze samurajskie i obejrzeć pod rozgwieżdżonym
niebem sztukę „Romeo i Julia” we włoskiej aranżacji. Płoccy judocy skorzystali
też z atrakcji w aquaparku w Cesenatiko.
Po wakacjach przyszedł czas na pracę
i pierwsze sukcesy. Przede wszystkim, po
raz pierwszy w 5 – letniej historii klubu,
JUDO KANO Płock rozpoczął zajęcia
równo z pierwszym szkolnym dzwon-

kiem. Judocy serdecznie dziękują Maciejowi Kołodziejskiemu, dyrektorowi SP
nr 11 i Edycie Szczutowskiej za szybkie
podjęcie współpracy.
Kolejna dobra informacja to pierwsze
starty w Otwartych Mistrzostwach Klubów
Gwardyjskich, w których wystartował Patryk Bogucki. Po rozegraniu trzech walk zajął IX miejsce. Zawodnik ten jest już po
zgrupowaniach Kadry Makroregionu w Bęsi (Mazury) i w Zakopanym. Teraz przygotowuje się do startu w eliminacjach do turnieju Ogólnopolskiego Juniorów Młodszych
w Warszawie. Jest to część przygotowań do
Mistrzostw Polski w przyszłym roku.
UKS JUDO KANO Płock ogłasza zapisy do klubu dla dzieci od 9 lat. Zajęcia prowadzone są: dla grupy początkującej w SP
nr 11 przy. ul. Kochanowskiego 11 we
wtorki i czwartki, w godz. 17 – 19. Zajęcia
(również dla dzieci otyłych z dużą nadwagą) prowadzi Marcin Baran (tel. 501-789303). II grupa początkująca spotyka się
pod okiem trenera Leszka Jarosińskiego
(tel. 604-551-937) w SP nr 3 przy ul. Kossobudzkiego 7, również w każdy wtorek
(op. rł)
i czwartek, w godz. 17 – 19.

Od lewej: prezes klubu mgr Leszek Jarosiński (3 DAN), tr. Michał Berner (1 DAN), tr.
Marcin Baran (1 DAN), Adam Zwierzchowski, Andżelika Soliwoda, Sebastian Ostrowicki, Oliwia Trybuchowska, Marcin Kowalski, Michał Jarosiński, Natalia Kamińska, Patryk
Bogucki, Ilona Pochodaj, Patryk Cichecki, Agnieszka Krakowska, Krzysztof Magierski.

Judo we Włodkowicu
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zaprasza na III Międzynarodowy Festiwal Judo Dzieci i Młodzieży Miast Partnerskich Płocka.
Odbędzie się on 26-28 września 2008 r.
w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica
w Płocku.
Przedsięwzięcie to ma na celu promowanie wartości, które niesie ze sobą wychowanie poprzez sport, w duchu rywalizacji, a jednocześnie odpowiedzialności. Podejmując tę inicjatywę, organizatorzy chcą pokazać, że zależy im na rozwijaniu zainteresowań młodzieży,
zwłaszcza takich, które utrwalą w nich
chęć działania, aktywnego życia i ciągłego doskonalenia się. Festiwal ma być
przykładem organizowania widowisk
Sygnały Płockie

sportowych, które prowadzą do wypracowania i promowania ważnych wartości w społeczeństwie, zwłaszcza wśród
ludzi młodych.
Na Festiwalu gościć będzie około 100
uczestników z innych krajów, między
innymi z Czech, Rosji, Mołdowy, Danii,
oraz około 80 członków drużyn polskich. Zawody judoków przewidziano na
sobotę w godzinach 9 – 16, natomiast
w niedzielę od godz. 10 trwać będzie
Gala Budo (pokazy sztuk i sportów walki oraz pokazy mistrzów).
Ponadto, w harmonogramie Festiwalu
wśród innych ciekawych zajęć są warsztaty orgiami i kaligrafii oraz „sumo na
wesoło”.
Na wszystkie imprezy podczas Festiwalu wstęp wolny.
mak

Ósemka wicemistrzów Polski

Znów medale
W dniach 22-24 sierpnia 2008 r. w Poznaniu na torze regatowym Malta odbyły
się Mistrzostwa Polski Seniorów, które
są najważniejszymi dla wioślarzy zawodami krajowymi. W zawodach tych
uczestniczyła cała czołówka polskich
wioseł z medalistami Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata. Na starcie tej
prestiżowej imprezy nie mogło zabraknąć
Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego.
Pierwszą osadą walczącą o medale
Mistrzostw Polski była czwórka ze sternikiem (Bogdan Zalewski, Radosław
Milczarek, Dawid Kubiak, Hubert
Różański, ster. Patryk Krause), która
po walce do ostatnich metrów wygrała
tę konkurencję, zdobywając złote medale i tytuł Mistrzów Polski. Na drugim
miejscu przypłynęła osada AZS Toruń,
a na trzecim Zawiszy Bydgoszcz.
Następną konkurencją, w której wystartowali płocczanie była czwórka bez sternika, gdzie trudno było w osadach z finału
znaleźć taką bez medalistów lub uczestników olimpiady i mistrzostw świata. O poziomie tej konkurencji niech świadczy
fakt, że tak potężne ośrodki jak Toruń
i Gdańsk, po zapoznaniu się z listą startową, wycofały swoje osady i skoncentrowały się na starcie w ósemce. Płocka osada wystartowała w składzie: Radosław
Klimkowski, Piotr Buchalski, Tomasz
Cichocki, Dominik Kubiak. Od startu do
mety ton walce nadawały osady Bydgoszczy i Płocka. Zwycięsko z tej walki wyszła osada Bydgostii Bydgoszcz, natomiast załoga PTW zdobyła tytuł Wicemistrza Polski i srebrne medale.
Na jedynce wagi lekkiej wystartował
Mariusz Śpiegowski, który zgodnie

z oczekiwaniami popłynął w finale B i zajął dobre III miejsce. Najbardziej oczekiwanym, jak zawsze, biegiem był wyścig
ósemek ze sternikiem, gdzie tytułu Mistrza
Polski broniła ósemka AZS Toruń, natomiast wioślarze PTW w 2007 r. zajęli VI
miejsce i w tym roku bardzo pragnęli
wziąć udział w podziale medali. Płocka
ósemka na starcie stanęła w składzie: Bogdan Zalewski, Piotr Buchalski, Tomasz Cichocki, Dominik Kubiak, Radosław Klimkowski, Radosław Milczarek,
Dawid Kubiak, Michał Grzelak, ster.
Patryk Krause. Po przepłynięciu 1000
metrów było więcej niż pewne, że płocka
ósemka w tym roku wróci z medalem
z Mistrzostw Polski. Finisz i tytuł Mistrza
Polski należał do ósemki Bydgostii Bydgoszcz, natomiast wioślarze Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego spisali się rewelacyjnie i zajęli II miejsce. Obrońca tytułu
z ubiegłego roku osada AZS Toruń musiała zadowolić się trzecim miejscem. W sukcesie płockiej ósemki ma także swój udział
przedstawiciel na Europę amerykańskiego
producenta łodzi najwyższej klasy firmy
„HUDSON”, który na czas Mistrzostw
Polski oddał do dyspozycji PTW swoją nową łódź. Przygotowania i udział w Mistrzostwach Polski Seniorów były możliwe
dzięki wsparciu Urzędu Miasta, PKN Orlen i Basell Orlen Polyolefins.
W trakcie Mistrzostw Polski rozegrano także Mistrzostwa Polski Weteranów
(Masters). Płoccy weterani wrócili
z trzema złotymi medalami, zdobytymi
w konkurencjach: dwójek bez sternika,
czwórek ze sternikiem i ósemek ze sternikiem.
Waldemar Rogowski
Sekretarz Zarządu

Złota czwórka ze sternikiem. Od lewej: Bogdan Zalewski, Radosław Milczarek, Patryk
Krause (ster), Hubert Różański, Dawid Kubiak, Grzegorz Stellak (trener)

19

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Nie musi oddawać korony

(od lewej) Magdalena Romejko, Paulina
Multon i Magda Serafin po ogłoszeniu
wyników podczas niedzielnej gali w amfiteatrze

Paulina Multon z Płocka – studentka
„Włodkowica” – została podczas niedzielnej gali (7 września) w płockim amfitetrze oficjalnie koronowana na Studencką Miss Polski 2008 roku. Niestety,
tytułem tym cieszyła się jedynie kilkadziesiąt godzin. Okazało się, że została
nią omyłkowo. We wtorek firma PAIM
na oficjalnej stronie internetowej imprezy – www.misszindeksem.pl – opublikowała oświadczenie: W związku z 3 Galą
Finałową Studenckiej Miss Polski Polska Agencja Imprez Masowych niniejszym informuje, iż na skutek awarii programu do zliczania głosów jury nastąpiła pomyłka w finałowej fazie konkursu.
Po ponownym komisyjnym przeliczeniu
głosów przez Polską Agencję Imprez
Masowych i jury w dniu 8.09.2008 r.
ostateczna kolejność przyznanych tytułów przedstawia się następująco:

konywało zaledwie 7 jurorów z zaledwie
5 finalistek błąd się pojawił. Z drugiej
strony, jak tłumaczy właściciel firmy
PAIM Leszek Tomaszewski, dzięki niewielkiej liczbie kandydatek w finale udało się ten błąd wykryć. Tomaszewski
ubolewa nad całą sytuacją i zapewnia, że
firma zrobi wszystko, aby zrekompensować dziewczynom fatalną pomyłkę.
– Na pewno nie będziemy odbierać już
danych nagród, szarf i korony, tylko we
własnym zakresie postaramy się o nowe
– tłumaczy Tomaszewski. – Jesteśmy już
po rozmowach z dziewczynami i ich rodzicami, którzy rozumieją całą sytuację.
Takie rzeczy po prostu się zdarzają, szkoda że również nam. W ciągu dwóch tygodni ustalimy też, kiedy i gdzie nastąpi
oficjalne koronowanie Studenckiej Miss
Polski. Chcemy, żeby to było w Płocku.
Na pocieszenie, poza nagrodami, Paulinie pozostaną jeszcze dwa tytuły:
MISS FOTO i MISS PUBLICZNOŚCI.
(rł)

Studencką Miss Polski została Magda
Serafin (nr startowy 5). Pierwszą Vice
Miss została Magdalena Romejko (nr
startowy 2). Drugą Vice Miss została Paulina Multon (nr startowy 18)
Pozostałe tytuły pozostają bez zmian.
Za zaistniałą sytuację Polska Agencja
Imprez Masowych serdecznie przeprasza.
Przypomnijmy, że w niedzielę Serafin
(studentka KUL w Lublinie) była pierwszą – Vice Miss, a Romejko (UMK
w Toruniu) – drugą.
Co się stało? Okazało się, że program
komputerowy zliczający głosy zawiódł
tuż przed finałem. Organizatorzy podjęli
decyzję, aby zliczać je ręcznie. Wszystko
szło dobrze, aż do ostatecznego finału,
kiedy czasu między decyzją jury na przekazanie informacji do biura organizacyjnego, a potem na scenę było niewiele.
I mimo, że wyboru najpiękniejszych do-

Dwie wystawy w OTO JA

w

Pierwszoklasiści w płockiej „osiemnastce” 1 września zostali
serdecznie przyjęci przez uczniów klas starszych, którzy wierszem i piosenką opowiadali o szkole i zachęcali do pilnej nauki. Podniosłym momentem było ślubowanie nowych uczniów,
którzy w obecności pocztu sztandarowego złożyli uroczystą
przysięgę bycia dobrym uczniem, człowiekiem i obywatelem. Dyrekcja szkoły przy pomocy gigantycznych ołówków pasowała
przejęte dzieci na uczniów i wręczyła im srebrne tarcze.
I.J.

Po wakacyjnej przerwie, we wrześniu, w Galerii OTO JA będzie wrzało.
Promująca art brut i sztukę naiwną galeria przygotowuje aż dwie wystawy
zbiorowe; pokłosie letnich plenerów
malarskich. Pierwsza, prezentującą dorobek lipcowego pleneru w Orzechowie
k. Ustki zostanie otwarta 19 września,
drugą – będziemy mogli podziwiać od
26 września. To coroczna wystawa po
sierpniowym plenerze w DPS Zakrzewo. – Obie będą się w pewien sposób
dopełniały – zapewnia Beata Jaszczak –
prezes Stowarzyszenia OTO JA, prowadzącego galerię.
Ta wyjątkowa jesienna intensywność wernisaży w OTO JA to m.in.
efekt współ pra cy z Ga le rią TAK
z Poznania i Fundacją Fabryka UTU
z Torunia, z którymi płockie stowarzyszenie realizuje od czerwca wspólny projekt „ART BRUT – sztuka szlachetna i gorzka. Rozpoznanie i próby
osłodzenia”.
Pierwszym punktem była czerwcowa, ogólnopolska konferencja dotycząca praw autorskich twórców niepełnosprawnych, następnym – lipcowy ple ner. Po tem by ły wy sta wy
w Poznaniu i Toruniu. Teraz prace
przyjechały do Płocka.

Pierwsze wystawa poplenerowa otwarta została 16 sierpnia w poznańskim skłocie Rozbrat (na zdj.), druga w Muzeum Etnograficznym w Toruniu 3 września. Teraz czas
na Płock.

Na organizację wystaw stowarzyszenie
pozyskało środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich MPiPS
oraz Urzędu Miasta Płocka.
Otwarcie każdej z wystaw w piątek,
o godz. 16. Wstęp wolny. Adres:
pl. Narutowicza 2 (brama za Biblioteką
im. Zielińskich).
(rł)

Żegnaj lato na rok
Cytat
numeru

J. KUKLEWICZ

To prawidłowe hasło z krzyżówki zamieszczonej w sierpniowym numerze Sygnałów Płockich. Wśród czytelników,
którzy dostarczyli nam takie rozwiązania
rozlosowalismy upominki. Książkę pt.
„Polskie tradycje i obyczaje” otrzyma
Marianna Zgierska z ul. Czwartaków.
Zestawy (Almanach miast papieskich,
moneta okolicznościowa, długopis, magnes ozdobny na lodówkę) trafią do: Czesława Luśtyka z ul. Kalinowej, Krzysztofa Jarosza z ul. Chopina, Eweliny
Kosman z al. Piłsudskiego i Aleksandry
Kucickiej z ul. Batalionu Parasol.
Po odbiór upominków zapraszamy
do redakcji w ratuszu (pok. 220) w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka.
(j)

Jeśli ktoś mówi,
że nie ma szczęścia,
to znaczy, że nie potrafi
go zauważyć.
Przysłowie chińskie

* Z BARBARZYŃCĄ W OGRODACH... * Z BARBARZYŃCĄ W OGRODACH... * Z BARBARZYŃCĄ W OGRODACH... *

28 lipca 2008 r. minęła dziesiąta rocznica śmierci Zbigniewa Herberta, jednego z najwybitniejszych pisarzy naszych czasów, który twórczo nawiązując do wielkiej tradycji
europejskiej kultury, wzbogacił ją i wzmocnił. W dobie kryzysu wartości i bolesnego
zwątpienia stał twardo po stronie zasad:
w sztuce–
k a n o n u p i ę k n a, h i e r a r c h i i i r z e m i o s ł a,
w życiu–
kodeksów etycznych
o d r ó ż n i a j ą c y c h p o j ę c i e d o b r a i z ł a.
Dla wielu był pisarzem tragicznym i niezłomnym, uosobieniem wierności sobie i słowu. Odważny i niezależny, wyrażał w swej poezji umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej nadrzędną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, nieidealizującą, wymagającą od tych, którzy go deklarują nie tylko poświęcenia, ale i światłej
krytyki, nie tylko wzniosłych gestów, lecz przede wszystkim pracy i odpowiedzialności.
Wprowadził do polszczyzny formułę/przykazanie –
B ą d ź w i e r n y. I d ź.
Zważywszy na to wszystko, Sejm RP ustanowił bieżący rok
R o k i e m Z b i g n i e w a H e r b e r t a.
Zamiarem organizatorów projektu, Książnicy Płockiej oraz Płockiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Książki i Bibliotek, zatytułowanego

Wojciech Wysocki,
absolwent warszawskiej PWST (1976). W teatrze zadebiutował
w sztuce Święto Borysa Bernharda w Teatrze Współczesnym
w Warszawie, ale prawdziwie znaczącym debiutem była jego druga rola – Kordian w Kordianie Juliusza Słowackiego w reżyserii
Erwina Axera. Obecnie jest aktorem warszawskiego Teatru Dramatycznego, gdzie grał w sztukach reżyserowanych przez m.in.
Krystiana Lupę (Wymazywanie, Niedokończony utwór na aktora
wg Czechowa), Piotra Cieślaka (Obsługiwałem angielskiego
króla), Krzysztofa Warlikowskiego (Poskromienie Złośnicy), Andrzeja Domalika
(Rewizor). Występuje również gościnnie w innych stołecznych teatrach: Komedii,
Rampie, a także w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Obsadzany jest
w przedstawieniach literacko-muzycznych (Crazy for you w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego, Cohen w reżyserii Krzysztofa Zaleskiego – obie sztuki w Teatrze Muzycznym Roma; Rodzina Dreptaków w reżyserii Jerzego Satanowskiego).
Wojciech Wysocki nie ogranicza się do pracy scenicznej, jest też popularnym aktorem telewizyjnym i filmowym. Ma w swoim dorobku ponad 70 ról filmowych.
Po raz pierwszy pojawił się na szklanym ekranie w filmie Gerarda Zalewskiego Dom
moich snów (1975), jednak dopiero druga rola filmowa – Grzegorz w Con amore
w reżyserii Jana Batorego sprawiła, że stał się aktorem powszechnie rozpoznawalnym. Grał główne role w filmach Wojciecha Jerzego Hasa (Pismak), Witolda Orzechowskiego (Wyrok Śmierci), Marka Koterskiego (Życie Wewnętrzne – nagroda
za najlepszą rolę męską na festiwalu filmowym Młodzi i film w Koszalinie),
Tomasza Zygadły (Śmierć Johna L., Odwet). Grał również u Kazimierza Kutza
(Na straży swej stać będę, Straszny sen Dzidziusia Górkiewicza), Andrzeja Wajdy
(Bez znieczulenia, Dyrygent) i ponownie u M. Koterskiego (Nic śmiesznego, Wszyscy jesteśmy Chrystusami). Ostatnio wystąpił na dużym ekranie w filmie Wojciecha
Adamczyka Ranczo Wilkowyje w roli doktora Mieczysława Wezóła.
Znany jest także telewidzom z wielu popularnych seriali (Ekstradycja, Zostać Miss,
Samo Życie, Na Wspólnej, Ranczo)
Należy niewątpliwie do czołówki polskich aktorów średniego pokolenia.
Jest jurorem i wykładowcą cyklicznych poetyckich warsztatów i spotkań.
Wymownym wyrazem profesjonalnego uznania artystycznej rangi i warsztatowego
kunsztu aktorskiego, jest też najwyższa radiowa Nagroda Wielkiego Splendora,
przyznana Wojciechowi Wysockiemu w 2007 roku z okazji trzydziestolecia jego
współpracy z Teatrem Polskiego Radia.

Z b a r b a r z y ń c ą w o g r o d a c h...,
jest uhonorowanie, przypomnienie i spopularyzowanie w Płocku osoby i twórczości
tego niezwyczajnego artysty, ze wskazaniem na wyjątkową rolę, jaką odegrał w kształtowaniu świadomości narodowej i kulturowej Polaków.
Anonsowany tu projekt będzie kolejnym wieloczęściowym wydarzeniem kulturalnoartystycznym i edukacyjnym, realizowanym w październiku i listopadzie b.r. w siedzibie Książnicy Płockiej. Zaadresowany do wszystkich płocczan, obejmie w swych propozycjach całokształt twórczości Zbigniewa Herberta oraz przybliży i skomentuje
biografię artysty. Scenerią poszczególnych przedsięwzięć będą dwie ekspozycje.
Pierwsza – wielkoformatowych fotografii autorstwa Emilii Gowin, będąca w pewnym
sensie znakomitym tłem i dopełnieniem monodramu Wojciecha Wysockiego
Życiorys, przygotowanego na podstawie starannie dobranych tekstów Herberta.
Druga, przygotowana siłami Książnicy Płockiej, tradycyjnie już monograficzna wystawa
We mnie jest płomień, który myśli, na której zobaczymy między innymi (po raz pierwszy nie tylko w Płocku) dokumenty i zdjęcia pozostające w zbiorach, dopiero co
rozpoczynającego swój popularyzatorski żywot w zasobach Biblioteki Narodowej,
Archiwum Zbigniewa Herberta.
W scenerii obu ekspozycji prowadzony będzie cykl prelekcji tematycznych (uzupełnianych prezentacją multimedialną i projekcjami filmowymi) dla młodzieży szkolnej
oraz grup zorganizowanych, na które można będzie umawiać się telefonicznie
pod numerem telefonu Działu oświatowo – edukacyjnego Książnicy (024) 268 00 33.
W tejże scenerii zaplanowano również otwarte spotkania i maraton filmowodyskusyjny. Gośćmi i wykładowcami tychże spotkań będą: siostrzeniec Zbigniewa
Herberta, dr Rafał Żebrowski, którego książka o Wuju ukaże się jeszcze tej jesieni,
kustosz zbiorów Archiwum Zbigniewa Herberta i autor książki Herbert. Znaki na papierze Henryk Citko, ksiądz prof. dr hab. Henryk Seweryniak ze swoją książką Medytacje
z Herbertem, dr Zbigniew Mańkowski z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Piotr Załuski,
reżyser filmów o Zbigniewie Herbercie, wyprodukowanych przez Telewizję Polską,
z których dwa – Fresk w kościele i Barbarzyńca w ogrodzie – będzie można zobaczyć
w Książnicy.
Niewątpliwie wielkim wydarzeniem będzie też spotkanie z żoną Księcia Poetów
Katarzyną Herbertową, a o ile zdrowie i okoliczności pozwolą, także z siostrą Poety
Haliną Herbert-Żebrowską. Z artystycznych propozycji składających się na projekt
godnym polecenia będzie też (obok wspomnianego już monodramu Wojciecha
Wysockiego) listopadowy recital Ewy Dałkowskiej pt. Ćwiczenia z Panem Cogito,
który – wyjątkowo – odbędzie się w sali Pałacu Ślubów. Artystce na fortepianie akompaniować będzie pianista jazzowy, kompozytor i aranżer Janusz Bogacki.
Projekt
Z barbarzyńcą w ogrodach....
Rok Zbigniewa Herberta
dofinansowuje
Miasto Płock
Samorząd Województwa Mazowieckiego
oraz
prywatni sponsorzy

II

Emilia Gowin-Pacuła,
absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego
ze specjalizacją w zakresie komunikacji społecznej, dziennikarstwa i fotografii oraz kulturoznawstwa i europeistyki. Zajmuje się
badaniami teorii i praktyki działalności twórczej i artystycznej
w różnych dziedzinach kultury; szczególnie w dziedzinie fotografii, sztuk plastycznych, teatru, filmu i telewizji.
Jest autorką fotoreportaży i zdjęć publikowanych w prasie oraz
tematycznych albumach. Wypracowała własne formy autorskiej fotografii artystycznej, polegające na stosowaniu optycznych lub cyfrowych, impresyjnych,
polichromatycznych i monochromatycznych, zwielokrotniających przekształceń oraz
przebarwień fotografowanych rzeczywistych obrazów. Nazywa je wielowidokowymi
lub powidokowymi formami osobistego, wizualnego strumienia świadomości albo
fotograficznymi fantasmagoriami. Zajmuje się też fotografią kulturoznawczą i folklorystyczną, ukazującą oryginalną twórczość ludową, ginące zawody, tradycyjne techniki rzemiosła i sztuki ludowej.
Jej prace prezentowane były na wystawach krajowych i zagranicznych.
Wiele z nich znajduje się w zagranicznych kolekcjach prywatnych. W 2004 roku
miała indywidualną wystawę w Dublinie, zorganizowaną przez Ambasadę RP
w Irlandii i Irlandzką Prezydencję Unii Europejskiej.
Wraz z mężem zajmuje się badaniami porównawczymi różnych dziedzin i form działalności kulturalnej, prawa kultury w kraju i zagranicą oraz autorskimi formami popularyzacji dorobku wybitnych twórców, artystów, wykonawców i dzieł kultury.

Sygnały Płockie
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Archiwum Zbigniewa Herberta
w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie

Ks. Henryk Seweryniak
Urodził się w 1951 r. Gostyninie.
Tam chodził do do Liceum Pedagogicznego, a potem do Liceum Ogólnokształcącego. Jego polonistką
w obu szkołach była mgr Janina
Mączewska-Kostkiewicz. Jak mówi,
swojej mamie i ukochanej Profesorce zawdzięcza miłość do słowa. Po maturze, w latach
1969-1975, studiował w Wyższym Seminarium
Duchownym w Płocku. W 1975 roku otrzymał święcenia kapłańskie.
Pracuje w Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie jest profesorem
i szefem katedry oraz prowadzi seminarium z apologii, hermeneutyki i komunikacji medialnej. Wykłada
też w WSD w Płocku. Wraz z Kołem Naukowym WSD
stworzył ogólnopolską formułę jesiennych Sympozjów
tej uczelni. Odpowiada w Płocku za ekumenizm,
jest członkiem komisji Episkopatu do Dialogu Teologicznego z Kościołem Starokatolickim Mariawitów.
Napisał ponad 200 tekstów naukowych i popularno-naukowych. Jego najważniejsze publikacje książkowe, to: Święty Kościół powszedni (1997), Świadectwo i sens (2001), Tajemnica Jezusa (2001), Medytacja dla bliskich. Tryptyk rzymski (2003), Prorok i błazen.
Szkice z teologii narracji (2005), Medytacje z Herbertem (2006), Teologia i... (red., 2007), Oblicza współczesności (współred., 2008). Ostatnio w Płockim
Instytucie Wydawniczym wydał kilka książek z tekstami bł. Abp. A.J. Nowowiejskiego.
Był współorganizatorem pierwszych Tygodni Kultury
Chrześcijańskiej w Płocku, podczas których dzielił się
swoimi Zamyśleniami. Założył zespół Vox Clamantis,
dla którego pisał teksty piosenek. Ponad 20 lat głosi homilie w kościele świętojańskim w Płocku na Eucharystii
animowanej przez KIK. Napisał wstęp do popularnego
albumu Płock. Miasto na Tumskim Wzgórzu. Czytamy tam
m.in.: „Wzgórze Tumskie i Stare Miasto, serce Płocka,
pięknieje w zapadającym nad miastem zmierzchu...
A także w deszczu i śniegu. Wieże starego zamczyska,
ciężkie mury opactwa, domy kanoników, Grodzką i ratusz
spowija wtedy lekka mgła tajemnicy. Niesie ją i rozwiewa
daleko płocki hejnał. Żadne miasto nie ma takiego hejnału – kompozytor wyraził w nim modlitwę tęsknoty i zwykłe głosy ludzi mądrych, dobrych i uczciwych... Najwięcej tych modlitw i głosów w Sanktuarium Miłosierdzia,
w Farze przy Starym Rynku i w Kościele Świętojańskim.
Czasem, gdy dobrze nadstawić ucha, można je jeszcze
usłyszeć na płockich nekropoliach i w starych zaułkach
Tumskiej, Kolegialnej, Jerozolimskiej... ”.
Lubi kryć się w lasach brwileńskich. Przemierza
je często na rowerze. Kocha literaturę, czego dowodem jest m.in. książka Medytacje z Herbertem.
Próbował „wychwycić” w niej pierwiastki chrześcijańskie u Herberta: jego poszukiwania, fascynację
krzyżem, spory z Kościołem, wyciszenie Brewiarzy.
Zaprasza także nas na medytację tej wielkiej poezji.

Archiwum Zbigniewa Herberta (1924–1998), przekazane
11 grudnia 2006 przez spadkobierczynie Bibliotece Narodowej w Warszawie, stanowi bezcenne źródło do badań nad
twórczością i biografią literacką Poety. Archiwum obejmuje
materiały z całego okresu jego aktywności literackiej, tj. lat
1948–1998. Nieliczne są dokumenty z lat wcześniejszych.
Zbigniew Herbert skrupulatnie gromadził wytworzone
przez siebie dokumenty: pierwsze redakcje utworów
poetyckich znajdują się w opatrzonych często datami
notesach – znajdujemy tu pierwsze redakcje wierszy,
nierzadko z odnotowaną datą dzienną. Takich notesów
jest w sumie około dwustu. Herbert przechowywał je
między innymi z intencją powrotu do nich i do zapisanych w nich pomysłów wierszy. Dalsza praca nad wierszami odbywała się już na czystych kartach papieru –
zachowały się rękopisy, maszynopisy z odręcznymi korektami zdecydowanej większości opublikowanych
utworów poetyckich. Wśród ponad 3000 kart rękopisów
i maszynopisów są m.in. autografy Potęgi smaku, Przesłania Pana Cogito, Raportu z oblężonego Miasta.
Znajdują się tu także inedita, w tym utwory młodzieńcze.
W archiwum znajdują się kompletne wersje rękopiśmienne i maszynopisowe znanej nam z licznych edycji
twórczości eseistycznej Herberta (zbiory esejów: Barbarzyńca w ogrodzie, Martwa natura z wędzidłem, Labirynt
nad morzem, Król mrówek). Zachowały się także bogate
i różnorodne materiały warsztatowe, bruliony i warianty
utworów. Podobnie jest z twórczością dramaturgiczną,
niezbyt obfitą i zaniechaną wcześnie twórczością prozatorską oraz bogatą twórczością publicystyczną (zebraną
i wydaną pośmiertnie w tomie Węzeł gordyjski oraz inne
pisma rozproszone 1948–1998). O bogactwie tej kolekcji
może mówić liczba zachowanych kart – około 10000.
Herbert nie miał zwyczaju fotografowania, za to dla utrwalenia w pamięci zwiedzanych miejsc i dzieł sztuki robił liczne rysunki. Pozostawił ponad 270 szkicowników
z około 5000 szkiców wykonanych ołówkiem, długopisem i flamastrem.
Kolejna niezwykle bogata i cenna część kolekcji archiwalnej to listy (ponad 6500) od ponad 1400 osób i instytucji. Jak pisał 19 grudnia 1990 Herbert do swego przyjaciela Aleksandra Schenkera, dają one „[…] dość dokładny wgląd w życie zmagającego się z losem literata z tzw.
Wschodniej Europy. Wszelako bez intymności, ale za to
znajdą się tam listy do instytucji, wydawców, tłumaczy,
które mogą zobrazować nie tylko tzw. walkę o byt, ale
także cały splot warunków politycznych, socjologicznych,
obyczajowych, etc.”. W opublikowanych już korespondencjach Herberta (z Magdaleną i Zbigniewem Czajkowskimi, Henrykiem Elzenbergiem, Jerzym Zawieyskim, Jerzym Turowiczem, Stanisławem Barańczakiem, Czesławem Miłoszem), jak i w innych, nieogłoszonych jeszcze
i nieznanych poza wąskim kręgiem badaczy, znajduje się
wiele cennych informacji do biografii i twórczości poety.

Inne ważne partie archiwum to rękopiśmienne i maszynopisowe wersje przekładów utworów Herberta
na język francuski, angielski, niemiecki oraz przekładów
Herberta utworów pisarzy francusko- i niemieckojęzycznych. Znajdują się tutaj także skrupulatne notatki Herberta do jego wykładów w USA w latach 1970–1971,
jego wywiady, dyplomy nagród literackich, bogata
kolekcja wycinków prasowych w kilku językach, kolekcja fotografii i zbiór dokumentów osobistych.
Szacuje się, że całość spuścizny po Zbigniewie
Herbercie liczy ponad 60000 kart.
Po dezynfekcji i wstępnym przeglądzie konserwatorskim,
wszystkie dokumenty zostały przeniesione do ochronnych
opakowań bibliotecznych. Równocześnie były porządkowane (z zachowaniem Herbertowskiego porządku wewnątrz
tworzonych dokumentacji), opisywane i inwentaryzowane.
Obecnie czynności te dobiegają końca; rozpoczynają się
prace nad opracowaniem Inwentarza Archiwum Zbigniewa
Herberta, który ukaże się drukiem na początku grudnia
2008, a także będzie dostępny w wersji elektronicznej
na stronie internetowej Biblioteki Narodowej wraz z informacją o warunkach korzystania z samego Archiwum. Wówczas
rozpocznie się udostępnianie badaczom pierwszych partii
tej spuścizny. Zgodnie z umową między Biblioteką
Narodową i Spadkobierczyniami Zbigniewa Herberta, udostępniane będą tylko kopie cyfrowe, a oryginały okazywane
do wglądu jedynie edytorom i badaczom.
Od połowy bieżącego roku rozpocznie się proces
digitalizacji Archiwum (w pierwszej kolejności planuje
się wykonanie wersji cyfrowej stron notatników Zbigniewa
Herberta oraz ogłoszonej już korespondencji). Prace
nad szczegółowym opracowaniem i dalszą digitalizacją
Archiwum potrwają kilka lat. Planowane jest wydanie kilku
tomów katalogu, w tym ilustrowanego katalogu rysunków.
W ciągu ostatniego roku pozyskano od kilku przyjaciół
Herberta (a także spadkobierców nieżyjących już przyjaciół)
jego listy do nich oraz dokumenty z nim związane. Czynimy starania o kolejne nabytki herbertianów; korzystając
z okazji, zwracamy się z prośbą o dalsze przekazywanie
ich Bibliotece Narodowej, gdzie zostaną otoczone najwyższą troską i fachową opieką, podobnie jak wszystkie przeHenryk Citko
chowywane tu rękopisy i inne zbiory.

O pożytkach obchodów
roku herbertowskiego
Nad tak postawionym tematem można by deliberować długo i namiętnie. W ostatecznym jednak rachunku wszystkie te wywody i tak musiałyby się sprowadzić
do stwierdzenia, że taka ogólnokrajowa, ba, ogólnonarodowa impreza, powinna przynieść w efekcie wzmożone zainteresowanie Czytelników dziełami Zbigniewa
Herberta. Tylko, czy na taki cel istotnie warto obracać
grosz publiczny, którego wciąż brakuje na cele o fundamentalnym wręcz znaczeniu dla poziomu życia naszych
rodaków?

Twórczość Autora Pana Cogito towarzyszyła Polakom
od połowy lat 50. ubiegłego wieku. Zwłaszcza Jego wiersze
były przez wielu postrzegane jako latarnia rozpraszająca mroki realnego socjalizmu i ważny probierz wartości, które
koniecznie trzeba było przenieść przez okres zniewolenia
i „zapaści semantycznej” (czyli zafałszowania języka i zwykłego kłamstwa). Dla wielu z tych, którzy w tej czy innej formie
odmawiali zgody na rządy komunistów, strofy herbertowskie
były wezwaniem do dalszego oporu i jego głębokim uzasadnieniem. Przez kilka dekad Poeta ten bodaj najcelniej wyrażał
to, o czym niejeden i myślał z obawą. Bynajmniej nie oznacza to, że twórczość Herberta jest zamkniętym rozdziałem
literatury polskiej, podobnie jak dzieła Jana Kochanowskiego
i Juliusza Słowackiego. Wezwania do zachowania elementarnej

przyzwoitości, głębszej autorefleksji i wierności zasadom pozostaną zawsze aktualne.
Tak więc, jeśli herbertowskie słowo prowadziło Polaków
przez trudne lata opresji wolnej myśli, to zachowa ono równą wagę w okresie wolności, bo i ona – tak upragniona
przez półwiecze przed 1989 rokiem – niesie ze sobą wiele
zagrożeń i nieprawości. Te strofy po prostu mogą nam pomóc pozostać sobą, a więc mają wpływ na jakość naszego życia i to w najszerszym tego słowa znaczeniu. Toteż
warto sięgać po książki Zbigniewa Herberta i o tym przypominać mają obchody Roku Herbertowskiego. Poecie inne
splendory, niż uważna lektura bliźnich, nie są potrzebne.
Także bowiem za życia do wszelkich dowodów uznania nie
przywiązywał zbytniego znaczenia. Dr Rafał Żebrowski

Dr Rafał Żebrowski
siostrzeniec Zbigniewa Herberta.
Urodził się w 1954 r. w Gdyni, obdarzony imionami bohatera Popiołów Stefana
Żeromskiego oraz swych Dziadków
(rodziców Poety, Marii i Bolesława).
Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych, Sekcja Historia, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Początkowo zajmował się kazaniami jezuickimi z XVI i XVII w.

Od 1982 r. (z kilkuletnią przerwą) pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, najpierw będąc p.o. kierownika
Biblioteki, a następnie – adiunktem. Kilkakrotnie był członkiem
rady naukowej, a przez pewien czas również sekretarzem naukowym tej placówki. Głównym polem jego zainteresowań badawczych są dzieje i kultura Żydów polskich w epoce nowożytnej.
Autor wielu artykułów naukowych, krytyczno-literackich
i publicystycznych oraz kilku książek: Po-Lin. Kultura Żydów
polskich w XX w.: zarys, Warszawa 1993 (we współpracy z Zofią Borzymińską); Dzieje Żydów w Polsce 1918-1939: wybór

tekstów źródłowych, Warszawa 1993; Dzieje Żydów w Polsce:
kalendarium, Warszawa 1993; Mojżesz Schorr i jego listy
do Ludwika Gumplowicza, Warszawa 1994 oraz współautor
koncepcji i współredaktor, jak też autor ok. połowy haseł,
Polskiego Słownika Judaistycznego, t. 1-2, Warszawa 2003.
Najnowsza, złożona przezeń do druku w Wydawnictwie Rzeczpospolita książka będzie nosić tytuł Zbigniew Herbert – Kamienie, na którym mnie urodzono. Autor poświęcił ją genealogii, kręgowi rodzinnemu, dzieciństwu oraz wczesnej młodości Poety po rok 1945. Publikację ową, liczącą ok.500 stron druku, uzupełni spora liczba ilustracji.
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Henryk Citko – kierownik Sekcji
Archiwum Zbigniewa Herberta
w Bibliotece Narodowej w Zakładzie
Rękopisów
W latach 90. pracownik Biblioteki
Polskiej w Paryżu. 2000-2003
„Zeszyty Literackie”,
2005-2006 Muzeum Literatury
im. A. Mickiewicza w Warszawie, od stycznia 2007 kustosz
Archiwum Herberta w Bibliotece Narodowej.

III

* Z BARBARZYŃCĄ W OGRODACH... * Z BARBARZYŃCĄ W OGRODACH... * Z BARBARZYŃCĄ W OGRODACH... *

Herberta lektura obrazów
Dlaczego warto mówić o Herbercie oglądającym obrazy? Jest w jego rozpoznawaniu znaków świata sztuki
przestrzeń sensu, którą – moim zdaniem – warto odkrywać i rozpoznawać. Oglądanie obrazów według Herberta
to wzrastanie człowieka ku „potędze smaku”– swoistej
sile rodzącej nowe życie, pozwalającej przetrwać w każdym
czasie. Zarazem Herbertowska „potęga smaku” uzmysławia nam, że jesteśmy bytami estetycznymi: – najpierw
widzimy rzeczy, obrazy, kolory, całą fakturę wszystkiego,
co istnieje i ten fakt skłania nas do poznania, do podejrzeń, iż pod powłoką rzeczywistości istnieją zjawiska
godne naszej uwagi, warte zgłębiania, warte naszych
starań i wysiłków, by je przeżywać i rozumieć; – a jednocześnie, często o tym nie wiedząc, stajemy się przez
wszystkie opisane wcześniej działania lepszymi ludźmi,
będąc bliżej tajemnicy. Ludzka kondycja estetyczna
staje się w omawianym przypadku kondycją odkrywającą i tworzącą wartości, a ludzkie piękno przyczynia się
niemal do zbawiania świata.
Które obrazy – naznaczone wyobraźnią i wrażliwością
poety – warto zobaczyć i przemyśleć ponownie? Herbertowskie czytanie malarstwa zacznę od Zmartwychwstania

Dwa słowa o sobie

Piera Della Francesci, który „jak fizyk, zademonstrował
problem bezwładu i ruchu, żywej energii i drętwoty,
cały dramat życia i śmierci wyrażonej miarami bezwładności.” Dalej prześledzę studium zagadkowej uwagi
autora Barbarzyńcy w ogrodzie dla Burzy Giorgiona –
estetycznego spojrzenia na tajemnicę natury istnienia.
Zatrzymam się nad dziełem dla Herberta szczególnym,
będącym niemal artystyczną metaforą, Martwą naturą
z wędzidłem. Ten obraz Torrentiusa uosabia istotę
malarstwa holenderskiego: „zaprasza do kontemplacji
rzeczy wzgardzonych, jednostkowych”, odsłania przed
nami szczególną prawdę samej „martwej natury” jako
gatunku sztuki, który przede wszystkim ściga żywe,
ukryte „ciche życie” rzeczy. Na koniec pozostawię
mistrzów malarstwa bliższego współczesności – Picassa
i kolorystów. Z tymi ostatnimi poeta często się przyjaźnił, ich malarstwo współtworzył; oglądał rezultaty ich
widzenia świata, dostrzegając twórcze efekty ich pracy,
wreszcie je recenzując, tym samym zaznaczał, że sztuka malarska jest nieobojętna dla rozumienia człowieka
i jego świata.
Dr Zbigniew Mańkowski

Dr Zbigniew Mańkowski – absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.
Mieszka w Gdańsku, gdzie pracuje jako nauczyciel – polonista i wykładowca akademicki.
W 2005 r. wydał w wydawnictwie słowo/obraz terytoria książkę Widzieć prawdę. Józefa
Czapskiego filozofia twórczej egzystencji. Jako literaturoznawca zajmuje się analizą związków
literatury z filozofią, historią idei i sztuką. Poza tym jest autorem publikacji dotyczących
związków pisarstwa Józefa Czapskiego z religią, problemów ponowoczesnego śmiechu,
korespondencji słowa poetyckiego i obrazu oraz recepcji pisarstwa Zbigniewa Herberta
na temat sztuki.

Ewa Dałkowska,
podwójna pani magister, ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim i Państwową
Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Zagrała w kilkudziesięciu filmach (Sprawa Gorgonowej,
Kobieta z prowincji, Korczak, Bez znieczulenia), które dały aktorce i satysfakcję artystyczną,
i zasłużoną popularność.
Od 1976 r. jest aktorką Teatru Powszechnego w Warszawie, gdzie zagrała niezliczone role. Grała
w wielu spektaklach telewizyjnych, występowała w kabaretach, m. in. od 1981 r. związana jest
z kabaretem Pod Egidą Jana Pietrzaka. W stanie wojennym współtworzyła słynny Teatr Domowy,
który od 1982 r. dał 150 przedstawień w mieszkaniach. Dobrze czuje się w dubbingu, dubbingowała m. in. Petunię Dursley w filmach o Harrym Potterze. Znana również jako oryginalna interpretatorka Fur Elise
Ludwika van Beethovena.
W 1988 r. przygotowała swój pierwszy recital na Festiwal Piosenki Aktorskiej w Wrocławiu, a kilka lat później spektakl
Ordonka w Teatrze Powszechnym. Ponieważ obydwa recitale cieszyły się ogromnym powodzeniem, Ewa Dałkowska
– wykorzystując doświadczenia z poprzednich przedstawień – postanowiła stworzyć kolejny spektakl z piosenkami kabaretowo–satyrycznymi, liryczno–poetyckimi, autorstwa m.in. Agnieszki Osieckiej, duetu Przybora
i Wasowski, kabaretu berlińskiego z lat 30., jak również nowe wersje piosenek z repertuaru Hanki Ordonówny.
I tak powstał recital zatytułowany Artysta z ręką w nocniku lub Pogoń artysty za sensem. Piosenki – wiersze –
anegdoty, świat między rzeczywistością a kabaretem. ,,Ręka w nocniku nie przynosi ujmy jeżeli trzyma się ją tam
z godnością”.
Jednym z jej ostatnich ciekawych przeżyć zawodowych była rola w Dybuku reżyserowanym przez Krzysztofa
Warlikowskiego. Spektakl prezentowano w Edynburgu i Jerozolimie. W lipcu tego roku, w 10. rocznicę śmierci
Zbigniewa Herberta recytowała wiersze Księcia Poetów podczas multimedialnego widowiska Rekonstrukcja poety
na pl. Krasińskich w Warszawie.
Agnieszka Osiecka o Ewie Dałkowskiej powiedziała kiedyś – ,,Czarownica i uwodzicielka”. Coś w tym musi
być, bo środowisko istotnie nie zawsze akceptuje prezentowane twardo przez aktorkę poglądy i... jej „fanaberie”.
Te ostatnie miewa przecież wcale nierzadko, zarówno na scenie jak i w życiu towarzyskim. No bo i uparta
wyjątkowo w sprawach rangi artystycznej, w tych nigdy nie obniża poprzeczki, nie chce chałturzyć, nie wszystkie role przyjmie, nie z każdym wejdzie w artystyczną kompanię... I jakoś tak wyjątkowo wyczulona na sprawy
ważne... dla nas wszystkich, dla kraju... Poza tym jednak przecież „normalna”, z poczuciem humoru, a nawet
skłonnością do psot, towarzyska bardzo i gawędziara zapalona...

Projekt
Z barbarzyńcą w ogrodach...
Rok Zbigniewa Herberta
realizuje Dział oświatowo – edukacyjny KP
tel. (0 24) 268 00 33
Autorstwo i realizacja merytoryczna projektu,
scenariusz wystawy
Ewa Luma i Ewa Lilianna Matusiak
Opracowanie i realizacja plastyczna
Magdalena Kacperska i Dorota Zalewska
Projekt plakatu
Dorota Zalewska
Rękopis i fotografia
z Archiwum Zbigniewa Herberta
w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie

Książnica Płocka
im. Wł. Broniewskiego
09-400 Płock, ul. T. Kościuszki 6
tel. (0 24) 262 86 17
fax (0 24) 262 31 17
www.bibl.plock.pl
e-mail: bibl@bibl.plock.pl,
oswiata@bibl.plock.pl
Książnica Płocka
jest instytucją finansowaną
przez Urząd Miasta Płocka

Dawno, dawno temu w przypadkowym
Lublinie, na przełomie ostatnich lat II wojny,
przyszedł na świat w niedzielę, która była
tego dnia także sylwestrem. Nic dziwnego
więc, że jest leniwy, choć zdolny. Mówi,
że pracuje tylko po to, by po pracy nic
nie robić. Los rzucając go w wiry życia
o godzinie 12.10 w sylwestrową niedzielę,
obdarzył go naturalnie w cechę podstawową: umiłowanie hulaszczego trybu życia. Nie pomogła
nawet dokonana przez jego babcię zmiana roku urodzenia
i wpisanie w rubryce „dzień narodzin” daty 1 stycznia, poniedziałek (intencją bowiem seniorki rodu było zapewnienie wnukowi odbycie służby wojskowej w terminie jak najpóźniejszym).
W wolnych od rozrywek chwilach skończył przeróżne szkoły
wrocławskie i łódzkie, w tym także wyższe (jedną uniwersytecką imienia Bolesława Bieruta, inną, filmową – imienia
Leona Schillera). Zrealizował kilkadziesiąt filmów dokumentalnych i reportaży, kilkaset programów dziennikarskich; w sumie
w telewizji polskiej przepracował ponad 25 lat. Kilka miesięcy
spędził w więzieniu stanu wojennego, po czym trzynaście lat
przebywał na emigracji w bawarskim Monachium, gdzie pracował w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.
Od 63 lat wrocławianin, nałogowy obieżyświat, włóczęga
zakochany w Kaszubach i Toskanii, namiętny czytelnik
i kolekcjoner książek, wielbiciel i znawca Mickiewicza, miłośnik
poezji i dobrej prozy, a także pamiętnikarstwa. Szalony kibic
sportowy. Po przejściu na wcześniejszą emeryturę postanowił
zostać młodym pisarzem. Ma wielce tolerancyjną rodzinę: żona,
syn i córka wyręczają go na co dzień w sprzątaniu domostwa,
dlatego ma czas na pielęgnowanie winnicy i przyrządzanie
domowych win, a czasami także nalewek.
Piotr Załuski
Janusz Bogacki – pianista, kompozytor, aranżer...
Debiutował w 1964 roku jako kompozytor
i pianista w kabarecie studenckim
Fermata z Maciejem Zembatym i na festiwalu w Opolu piosenką Romans Otwocki w wykonaniu Aliny Janowskiej, współpracując jednocześnie ze studenckimi
zespołami jazzowymi.
Od roku 1965 rozpoczął stałą współpracę z Polskim Radiem
i Telewizją. Od 1968 prowadził zespół jazzowy w programie III PR,
w którym grali m.in. Tomasz Stańko, Zbigniew Namysłowski,
Henryk Majewski, Zbigniew Jaremko. Z tym zespołem nagrał
jako aranżer i pianista ponad 200 bluesów i tematów jazzowych.
Od 1972 r. współpracował z West Deutsche Rundfunk
w Kolonii i zespołem jazzowy Free Art.Set w Essen (nagranie
płyty i trasy koncertowe). W 1973 r. w Polsce założył zespół
jazzowy High Water Mark, z którym koncertował przez kilkanaście lat. Grał jako pianista z zespołem jazzowym Jacka Bednarka Workshop.
Jako kompozytor napisał i grał dla PR i TV oraz na płytach
ok. 250 piosenek, m.in. z Agnieszką Osiecką, Maciejem Zembatym, Jackiem Janczarskim, Jonaszem Koftą, Ireneuszem
Iredyńskim. Napisał muzykę do ok. 30 przedstawień teatralnych
m.in. w teatrach Ateneum, Powszechnym, Rampa, Współczesnym i Polonia Krystyny Jandy w Warszawie, a także w Kaliszu,
Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu. Przygotował muzyczne
przedstawienie z piosenek Leonarda Cohena w teatrze muzycznym Roma w Warszawie.
Do 1976 r. współpracował z pr. III PR – muzyka dla Ilustrowanego Tygodnika Rozrywkowego i Rodziny Poszepszyńskich oraz sygnał programu III-go.
Akompaniuje i współpracuje z aktorami, współtworząc recitale aktorskie m.in. z K. Jandą, E. Dałkowską, P. Machalicą,
J. Szczepkowską, E. Jodłowską, A. Matysiak, K. Tyńcem...
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